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O Guebuza conhece-me. Só depois 
de ter levado em Sandjundjira 
é que entrou na linha.
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Afonso Dhlakama, presidente da Renamo

  Matias Guente

A convicção de Afonso Dhlaka-
ma de que a Frelimo irá aceitar a 
sua proposta de atribuição de au-
tonomia às províncias com efei-
tos imediatos transmite a ideia de 
que há algo a mais que terá sido 
acordado com Filipe Nyusi, mas 
que não veio a público, nem pela 
boca de um nem pela boca do ou-
tro. O certo é que Dhlakama está 
num estranho à vontade sobre a 
viabilidade da sua proposta, mes-
mo sabendo que quase tudo o que 
até aqui acordou com a Frelimo 
não foi cumprido. Mas já avisou 
o suficiente que qualquer exer-
cício de entretimento vai dar em 
confusão. E desta vez, segundo 
Dhlakama, a confusão pode até 
começar em Maputo, para que os 
“promotores da guerra saibam o 
que de facto é a guerra”. As pala-
vras são dele, que acrescenta que 
a Renamo vai governar onde ga-
nhou, a bem ou a mal. Sobre os 
dois centros de poder na Frelimo, 
que, de resto, representam a maior 

ameaça aos consensos, Dhlakama 
diz que não tem medo de Gue-
buza e que Guebuza sabe disso. 
Fez até um resumo: “Quando 
Guebuza levou em Sadjundjira, 
entrou na linha. Ele conhece-me, 
a Frelimo também”. Leia a Gran-
de Entrevista a seguir, no clássico 
perguntas e respostas, e tire as 
suas próprias conclusões sobre o 
que faz Dhlakama achar que não 
está a ser, mais uma vez, vítima 
da sua própria ingenuidade, que 
o leva a “comer gato por lebre”. 

Canal – Senhor presidente, 
queremos saber como é que foi 
tomada a decisão de mandar 
os deputados tomarem posse 
quando havia uma posição de 
que os deputados não iriam 
tomar posse. Queremos saber 
o que fez com que o senhor 
presidente mudasse de ideias, 
o que fez com que a liderança 
da Renamo optasse por tomar 
posse numa altura em que pro-
testava contra os resultados, 
porque tomar posse pressupõe 

aceitar os resultados. O que pe-
sou para que mudasse de ideia?

Afonso Dhlakama – Não. A 
estratégia foi clara e foi ganha. 
Qualquer pessoa entendeu. Sabe 
que, desde Novembro, logo a se-
guir às eleições de Outubro, nós 
estávamos a contestar os resulta-
dos. E já propúnhamos uma alter-
nativa. Já que a Frelimo roubou, 
tínhamos que fazer um Governo 
de Gestão, e a Frelimo não toma-
ria posse, nem o Nyusi tomaria 
posse, porque já que roubaram 
tudo. Como forma de acabarmos 
de uma só vez com a fraude, fa-
lávamos naquela altura de Gover-
no de Gestão: juntar a Frelimo, a 
Renamo e até a sociedade civil, 
para que a função desse Governo 
de Gestão fosse a de investigar e 
ver os obstáculos que minam o 
desenvolvimento da democracia 
em Moçambique. E, uma vez 
terminados os obstáculos, seriam 
convocadas novas eleições. Este 
Governo poderia até ter o prazo 
de um ano, dois anos ou três anos. 

Só que, quando a Frelimo, através 
do Conselho Constitucional anun-
ciou e validou, logo correram, 
tomaram posse, e pensavam que 
era uma estratégia, tudo. Bom, 
quando eu vi aquilo, comecei a 
falar das províncias autónomas. 
Aquelas províncias em que nós, 
apesar de ter havido fraude, resis-
timos e ganhámos. Começámos a 
falar de governos autónomos nas 
províncias onde ganhámos, como 
partilha de poder, já que a Frelimo 
perdeu, mas tomou posse, porque 
roubou, e nós, e qualquer, todo o 
mundo viu pelo menos as percen-
tagens que nós conseguimos, ape-
sar de tudo, e eu, sobretudo nas 
presidenciais, fiquei acima de to-
dos os outros candidatos. Portan-
to, aproveitarmos os dispositivos 
da própria lei, como se tratasse de 
uma categoria de município su-
perior com relação às autarquias 
existentes. Então eu comecei a fa-
lar disso, a fazer uma campanha, e 
sinto que ganhei essa campanha. 
Não obstante que estávamos a 
protestar contra os resultados, não 

poderíamos, naquela altura, admi-
tir a tomada de posse quer das as-
sembleias provinciais assim como 
da Assembleia da República. Por-
que o não tomar posse, para nós, 
era forma de pressão. De facto, 
esse protesto funcionou, porque 
o Governo estava mal, o país es-
tava mal, muitos investidores já 
haviam virado as costas, mesmo 
parceiros de cooperação interna-
cional não largavam os fundos e 
donativos. E o Governo estava à 
rasca. Mas houve aquele encontr 
eu e o Nyusi, e o ponto foi este de 
autonomia nas províncias onde 
conseguimos resistir. Ele disse 
que estava tudo bem, nunca disse 
que não. E eu continuo a dizer que 
ele nunca disse: “Dhlakama, não”. 

Canal – Pergunto ao senhor 
presidente o que é que ele [Fili-
pe Nyusi] disse concretamente?

Afonso Dhlakama – Estou a 
responder á sua primeira pergun-

(Continua na página seguinte)
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ta, porque você quer saber porque 
é que o líder da Renamo, depois 
da estratégia de não tomada de 
posse dos deputados, de repente 
tomaram posse. Estou a explicar 
o que originou a mudança. Tam-
bém estou a dizer que não tomar 
posse significava protesto, sim, 
protestar. Então, uma vez que eu 
o Nyusi tivemos um encontro, 
embora não tenhamos mesmo 
feito um documento idêntico ao 
de Roma, eu e Chissano, ou ao 
documento de 5 de Setembro do 
ano passado, eu e Guebuza, nós 
os dois evitámos isso. Mas o que 
fizemos é igual, houve uma es-
pécie de um acordo, e sobre tudo 
quanto combinámos ali fizemos 
uma declaração à imprensa. Eu 
falei, e ele, ao meu lado, falou 
também. E ficou assim. Então eu 
coloquei a ele: “Meu irmão, você 
não ganhou, mas está a governar. 
Só que nós não vamos deixar as-
sim, alguém a ser chamado de 
Presidente da República, saben-
do que não ganhou. Nós também 
queremos governar. Como nunca 
aconteceu, e isto nós temos que 
aproveitar a própria Constituição, 
não é ferir a própria Constituição, 
portanto torna-se a província de 
Sofala uma autarquia, Tete uma 
autarquia, Manica uma autarquia, 
Zambézia, Nampula, Niassa em 
autarquias. Niassa, falávamos de 
Niassa, mas, verificando que em-
bora tenhamos ganho em Niassa, 
ultimamente eles tentaram pôr 
vários votos para Nyusi com a 
diferença entre Dhlakama e Nyusi 
de 11 mil votos acima. Portanto o 
argumento que estamos a usar de 
que quem tiver a maioria numa 
província, como tivemos nessas 
eleições, podemos governar em 
termos assim como uma autarquia 
superior com relação a essas au-
tarquias existentes. Portanto, ali, 
para que não sejamos complica-
dos juridicamente, aproveitando 
os dispositivos existentes”. E ele 
concordou. Ele disse que não via 
nenhum problema nisso, talvez o 
problema é que fosse preciso um 
debate. Eu disse: “Não, não, não. 
Não é preciso debates, debates já 
foram feitos, a lei está na Consti-
tuição, não estamos a dizer dividir 
o país, chegar em Nampula fazer 
mapa disto e daquilo, dizer que é 
região autónoma, aqui também é 
região autónoma, como está nos 
Estados Unidos da América ou 
Alemanha”. Eu disse: “Não, não 
é isto. É aproveitar interpretar 
aquele Artigo 273, no número 4 
da Constituição da República, 
que diz que as autarquias têm a 
categoria de vila, que é a sede de 
distrito, como, por exemplo, Mi-
lange, Manhiça, aqui é a categoria 
baixa, a categoria um bocadinho 

acima é das capitais provinciais, 
por exemplo, Beira, Chimoio, 
Quelimane; são duas categorias. 
Mas a mesma lei abre espaço para 
poderem ser criadas mais cate-
gorias de autarquias”. Portanto 
ali, juridicamente ninguém pode, 
nem aquilo de G40 que anda a 
dizer “Ah!, Dhlakama, isto ou 
aquilo…, não é nada, não tem 
cabimento nenhum”. Maputo ci-
dade, não é autarquia esta? Toda 
a cidade, mas Maputo cidade tem 
um governador, e juridicamen-
te é considerada uma província. 
Mas toda ela, cidade de Maputo, 
é autarquia. Até porque nomeiam 
governador. Então, para concluir 
essa pergunta, fizemos uma es-
pécie de um acordo, sim senhor. 
Não haveria problema nenhum. 
Só que ele duvidava e até ten-
tou: “Ah, se isto pode entrar em 
vigor, podíamos traçar como pro-
jecto, se calhar daqui a um ano 
ou 2019”. Eu disse: “Não, não é 
assim. Vamos aproveitar os re-
sultados dessas eleições, estamos 
a reclamar contra os resultados 
dessas eleições, para podermos… 
Ainda bem, porque o mandato 
está a começar. Só se tivéssemos 
exigido isso depois de dois anos 
das eleições, seria complica-
do. Agora, nem você ainda não 
saiu do gabinete para andar nas 
províncias, então vamos arrancar 
juntos”. É a questão de a Renamo 
fazer o anteprojecto, meter na As-
sembleia da República, como se 
tratasse de um acordo assinado 
cá fora entre o Governo da Fre-
limo e a Renamo, à semelhança 
da Lei Eleitoral, que juravam 
mesmo que nunca iriam mexer, 
esta que fizemos com as eleições, 
a nova lei eleitoral. Mas, é cla-
ro, foi preciso a Sandjundjira…

Canal – O que se está a perce-
ber que se pretende do acordo a 
que chegaram é que o projecto 
da autonomia vá ao parlamen-
to no mesmo espírito que foi a 
Lei Eleitoral, onde as bancadas 
tinham um compromisso. Não 
acha que Lei Eleitoral passou 
porque havia uma pressão ar-
mada? E, desta vez, vai passar 
assim como pretende ir? 

Afonso Dhlakama – É que 
tem que ser assim mesmo. Eu 
acho que o Governo aprendeu 
muito, porque mesmo o Gover-
no de Nyusi é vulnerável. Se eu 
quiser impedir a governação, 
posso fazer, isso pode escrever, 
posso fazer. É só movimentar 
uma manifestação com milhares 
e milhares de pessoas, fechar a 
cidade da Beira. Aquela senhori-
ta que está lá como governadora 
não vai aguentar, no mesmo dia 

vai subir avião e sair. Posso fazer 
isso, também movimentar aque-
les milhares de macuas, ninguém 
vai impedir, ele [Nyusi] sabe, está 
consciente, não é preciso dispa-
rar. Só fechar aquelas capitais 24 
horas e dizer: “Desmontem isto, 
antes de partirmos tudo”. Eu não 
quero fazer isto, agora que tenho 
mais poder do que quando estive 
em Sandjundjira a disparar tiros. 
Portanto, estrategicamente está 
muito bem planificado. Aliás, na-
quele dia mesmo, eu disse à im-
prensa que, se a Frelimo, ao me-
termos o anteprojecto e a bancada 
maioritária tentar retardar, pensar 
que “Ah, o Dhlakama já man-
dou deputados, pronto, já 
ganharam eles”, estão 
a enganar-se, porque 
não vão governar, eu 
não escondi 
nada. E 
dis-

s e 
m e s -
mo que 
este irmão 
não vai governar. 
Todo o mundo 
viu a entrevista, 
e aquilo não era 
propaganda, era 
porque eu sinto 
que tenho o poder 
político para parar 
com isto. Acredito 
que a própria Fre-
limo já entendeu 
isso. Portanto, eu 
acho que a coisa 
está a andar, o pro-
jecto dentro em breve 
vai terminar, e muito bem 
feito, sem ferir a Constituição, 
sem que os da Frelimo digam 
“Ah, agora aqui, agora aqui…”. 
Não. Tudo vai entrar como se 
estivéssemos a criar a categoria 

superior da autarquia. Porque, 
se estivéssemos a dizer a 
região centro e norte, 
era uma outra coisa 

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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nova. Iria exigir novas eleições 
naquelas regiões, para eleger os 
órgãos. Agora, não. Vamos apro-
veitar a vitória da Renamo naque-
las províncias e vamos aproveitar 
dar mais poder às assembleias 
provinciais, e vão trabalhar. Não 
é dividir o país, não há nada. Tem 
que haver autonomia económica 
e de finanças, não uma província 
autónoma depender do Orça-
mento Geral do Estado. Porque 
o Orçamento Geral do Estado, 
controlado pela maioria, bancada 
da Frelimo, é só da República, 
isto já não é autarquia. É preciso 
que tenhamos poderes de cobrar 
os impostos, depois haver onde é 
que fica o bolo grande e também 
o bolo para o Governo central. 
Isto, não estamos a falar de coi-
sas de fora do mundo. Aqui, na 
África do Sul, uma cidade mais 
desenvolvida, a cida-
de do Cabo, está 

sendo dirigida por aquele antigo 
partido do “apartheid”, não é o 
ANC. Mesmo eu já andava na 
Europa, tenho o exemplo da Ale-
manha, há um Estado chamado 
Estado de Munique ou província 
de Munique. Na Baviera, havia 
um primeiro-ministro lá, que me 
recebia como se estivesse a rece-
ber um chefe do Estado, mas o 
Governo do chanceler, na altura 
era Helmut Khol que dirigia o 
Governo central, não queria ver a 
Renamo nem mais, mas o Gover-
no daquela província recebia-me.

Canal – Senhor presidente, 
não acha que as negociações te-
riam que ser feitas com o presi-
dente do partido Frelimo, visto 
que, pelos estatutos da Frelimo, 
o chefe do Estado, neste caso, 

responde ao presiden-
te do partido. 

Como é que olha para isto? 

Afonso Dhlakama – Não. Mas 
eu não vou para questões internas, 
respeito muito os problemas dos 
outros, eu tenho os meus, nem eu 
gostaria que a Frelimo dissesse 
que a Renamo devia mudar assim 
os seus estatutos.

Canal – Mas isso tem impli-
cações na forma como serão 
respondidas as exigências da 
Renamo, por isso lhe faço esta 
pergunta. Nyusi pode aceitar 
uma coisa que Guebuza não 
quer, por exemplo? É uma hi-
pótese…

Afonso Dhlakama – Não! É 
que você quer-me dizer que nos 
estatutos da Frelimo quem tem 
mais força é o presidente do par-
tido. Eu sei disso, mas eu respeito 
mais a Constituição de Moçambi-
que do que as normas de funcio-
namento das instituições partidá-
rias. O próprio Guebuza, quando 
assinou comigo o acordo, era pre-

sidente da Frelimo, era chefe 
do Estado simultaneamente. 

Eu não negociei com ele 
por ser presidente do 
partido, mas sim como 
chefe do Estado. E 
este, estou a negociar 
com ele como chefe 
do Estado, embora 
o Guebuza ainda 

não entregou os 
poderes do par-

tido. Acredito que 
até Março ou Abril, 

Guebuza terá que en-
tregar o poder, porque 
o Chissano quando 
saiu lhe entregou.

Canal – Quem 
disse ao presiden-
te Dhlakama que 
isso vai acontecer? 
Como é que o se-
nhor presidente sabe 
disso?

Afonso Dhlakama – 
Ninguém me disse. Eu sei 

que vai acontecer porque 
nunca na história da Fre-

limo o chefe 

do Estado ficou fora do comando 
do partido, e aquele que cessou 
como chefe do Estado continuar 
a dirigir o partido. Na Frelimo 
nunca aconteceu. Agora, se está 
a acontecer com o Guebuza, al-
guma coisa, algum problema 
interno que ele está a acertar, ou 
algumas dívidas internas que ele 
tenta fechar aqui, fechar ali, usan-
do a influência de que tenha no 
partido. Mas creio que o partido 
Frelimo terá capacidade de re-
solver. São questões internas do 
partido Frelimo que não nos po-
dem preocupar. Mas preocupam-
-nos um pouco, porque não é fá-
cil. Porque, até agora, há coisas 
que eu acho que o Nyusi poderia 
fazer, mas, porque tudo tem que 
passar por decisão do presidente 
do partido, as coisas são assim. 
Por isso eu acredito que a Freli-
mo terá de facto a capacidade de 
ultrapassar essas duas lideranças 
duplas dentro do mesmo partido.

Canal – Senhor presidente, o 
que que sente a negociar com o 
presidente Nyusi, sendo ele, em 
algum momento, o comandante 
das operações de Sandjundjira, 
que visavam aniquilar o senhor?

Afonso Dhlakama – Não. Não 
sinto nada. Quer o Guebuza, quer 
o Chissano, infelizmente porque 
Samora Machel morreu muito 
cedo, mesmo antes da morte de 
Samora Machel, para o seu co-
nhecimento, já havia contactos. Se 
Samora Machel não tivesse mor-
rido naquele ano mesmo de 1986, 
antes do fim de 86 eu havia de me 
encontrar com Samora Machel 
cara a cara, numa das capitais da 
Europa, que não quero dizer. Quer 
dizer, tudo estava trabalhado. Mas 
Samora Machel parecia um ho-
mem impossível de falar com ele. 
São actividades políticas. Eu sou 
um líder. Alguém pode insultar-
-me na rádio como faz o G40, 
“Dhlakama não é nada…”, e 
tudo, mas eles sabem que mesmo 
essa democracia de que gozam é 
graças à estratégia de Dhlakama 
que, desde 1977, luta pela demo-
cracia multipartidária. Portanto, 
eu ao falar com Nyusi, cada líder 
tem as suas características. Eu co-
laborei muito com Chissano. Ele 

nunca foi da Renamo e eu nun-
ca fui da Frelimo. Este 

[Guebuza] tentou ser 
muito arrogante, 

só depois 

de ter levado em Sandjundjira é 
que entrou na linha. Portanto este 
[Nyusi], como está a dizer-me, eu 
sei que era chefe, era ministro da 
Defesa. Até, depois de ter atacado 
a minha residência em Sandjund-
jira, ele veio lá a gingar e tal, a 
entrar nas barracas, mas foi uma 
derrota para eles. Acredito que 
ele conhece quem é o Dhlakama. 
Depois, o Nyusi não consegue 
explicar onde é que foram jovens, 
milhares e milhares de jovens, 
mais de cinco mil e quinhentos 
mortos num ano e meio, naquelas 
zonas mesmo de Sandjundjira, 
Mucoza, Vila Paiva, Muxúnguè, 
Inhaminga, Marínguè. E ele sabe, 
se os familiares pudessem fazer 
revolta e dizer que “queremos os 
nossos filhos, onde estão?”, ele fi-
caria encostado entre a parede e a 
espada. Portanto, eu falei com ele 
como homem, como moçambica-
no. Senti que ele está preocupado 
em ver as coisas, aqueles penden-
tes que sejam agora tratados com 
seriedade. Mas ele [Nyusi], neste 
aspecto, de facto prometeu dar 
andamento, mesmo aquelas nego-
ciações do Centro de Conferên-
cias “Joaquim Chissano”, marcam 
passo sem sucesso nenhum. Eu 
senti que ele estava a falar como 
moçambicano, que tem preocupa-
ção de muitos problemas em Mo-
çambique. É o que eu senti nele.

Canal – Falou das negocia-
ções do Centro de Conferências 
“Joaquim Chissano”. É por aí, 
onde eu ia. Não acha que os re-
sultados não estão a ser palpá-
veis? Porque não se suspendem 
as negociações do Centro de 
Conferências “Joaquim Chis-
sano”, e criam-se encontros de 
alto nível como o de final de se-
mana, que deu resultados, pelo 
menos formais?

Afonso Dhlakama – Vamos 
ver, não é? De facto, nós tivemos 
só dois dias. Em dois dias, avan-
çámos aspectos que, se calhar, 
comentados cá fora, as pessoas 
podiam pensar que é impossível. 
Mas, começámos sábado, domin-
go descansámos, e segunda-feira 
concluímos. E acredito eu que 
agora vamos ver, porque não vale 
a pena acordar-se as coisas, embo-
ra não tenhamos assinado papel, 
porque ele me disse mesmo que 
“Olha, presidente Dhlakama, eu 
quero fugir à metodologia dos ou-
tros presidentes. Eu não gosto de 
assinar papel, mas eu quero que 
aquilo que concordarmos aqui 
seja implementado”. É por isso 
que não assinámos. Já podíamos 
ali elaborar síntese, muito bem, 

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)
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concordou-se isto e aquilo, mas 
ele disse que “Eu não gosto fazer 
acordos no papel”. Eu disse: “Está 
bem, é uma novidade. Agora va-
mos ver isto que estamos a com-
binar, se iremos implementar”.

Canal – Senhor presidente, 
vamos colocar a pior hipótese, 
e creio que também as pessoas 
querem saber lá fora. E se a Freli-
mo reprovar em sede da Assem-
bleia da República a proposta 
da atribuição da autonomia às 
províncias, o que vai acontecer? 

Afonso Dhlakama – Va-
mos entrar em confusão. Isto é 
democracia. Não é marxismo-
-leninismo. Vamos manifestar, e 
não vão governar. Se calhar po-
dem governar aqui em Maputo 
e Gaza, e lá não vão governar. 
Não vão governar, não vai ser 
preciso guerra, nem governador, 
nem administrador, nem quem. 
Isto, escreva em letras grandes.

Canal – Eu faço esta pergun-
ta porque houve Aacordo de 
Roma, Acordo de 5 de Setem-
bro, mas tudo indica que estes 
acordos não estão a funcionar. 
Não acha que começa a entrar 
em jogo a credibilidade? Qual é 
a garantia que existe de que isto 
será cumprido?

Afonso Dhlakama – Eu estou 
a dizer-te… É pena que vocês 
não acompanham o sentido dos 
meus comícios. Eu falo muito 
bem, comunico-me com as mas-
sas. Você já viu um comício de 
75 mil homens? Se alguém pu-
desse chegar num comício e con-
tar “um, dois…”, às vezes podia 
apanhar 85 mil. Aquela gente, 
quando falo com ela durante 45 
minutos, entende perfeitamente o 
que o Dhlakama quer. O Dhlaka-
ma explica em 30, 40 minutos, 
porque estão interessados em 
ouvir o sentido do meu discurso, 
e consigo manter isso. Agora, o 
que estou a dizer? Estou a dizer 
eu que 94, 99, 2004, 2009, nós 
deixávamos a Frelimo, não que-
ríamos confusão, não fazíamos 
revolta, mas eu declarei, a partir 
do dia 4 de Outubro de 2012, na 
nossa reunião da Comissão Po-
lítica em Quelimane, e naquele 
dia 4 de Outubro de 2012 fiz uma 
entrevista em directo com Simeão 
Ponguana na TVM. Eu cheguei a 
dizer ao Ponguana que hoje, dia 4, 
às zero hora e um minuto depois 
do dia 4 para dia 5, o Dhlakama 
já é outro, a Renamo já é outra. É 
quando decidi sair de Nampula, ir 
ficar em Sadjundjira como protes-
to, e tudo mudou. Essa estratégica 
fez com que conseguíssemos a 

Lei Eleitoral e salvou a Renamo. 
Se nós não tivéssemos feito isso, 
seríamos empurrados a fazer elei-
ções com aquela lei antiga, nem 
apanharíamos nem cinco deputa-
dos. Tome nota disso. Eu acredito 
que mesmo o grupo de radicais 
que podem aconselhar o Nyusi 
para não cumprir, se o Nyusi for 
atrasado poderá aceitar que esses 
radicais abram a cova para ele. 
Porque é abrir a cova para ele.

Canal – Senhor presidente, 
em caso de uma revisão cons-
titucional, aceitaria o cargo de 
vice-presidente?

Afonso Dhlakama – Não, não, 
porque eu sou da Renamo, não 
aceitaria trabalhar com pessoas 
da esquerda. Eu seria obrigado a 
cumprir o programa deles, seria 
suicídio para mim, seria o fim da 
Renamo, não é possível.

Canal – Quando é que volta a 
falar com as pessoas?

Afonso Dhlakama – Dentro em 
breve. Provavelmente esta semana.

Canal – Faço essa pergunta 
porque as pessoas querem saber 
se o senhor não se sentiu pres-
sionado para tomar a decisão 
que tomou.

Afonso Dhlakama – Não, não. 
Não haveria pressão. O deputado 
é submetido ao regimento do par-
tido. O nosso sistema de lista – e 
o deputado depende do partido, 
depende da comissão política – 
é que o coloca à frente ou atrás. 
Não é o sistema britânico ou do 
Zimbabwe, em que o deputado 
pode decidir, porque ele faz cam-
panha e ganha o seu círculo. Aqui 
não, é a vitória do partido, até é 
vitória do pé descalço que fez 
campanha aí, a entrar na esqua-
dra, a receber porrada da Polícia, 
para que os nomes passassem. 
Ninguém podia experimentar. 
No passado, em 2010 aconteceu, 
arrependeram-se 16 deputados, 
que foram enganados pela Freli-
mo, mais tarde perdoámos-lhes. 
Veja lá que isso não podia acon-
tecer, ninguém pressionou. É que 
já não havia razão, se eu agora, 
em Março, se calhar dia 12 ou 
15 ou 16 de Março, basta a As-
sembleia da República reunir-se, 
meto o projecto. Então, tinham de 
tomar a posse agora, para se pre-
pararem, criar-se as comissões, a 
bancada, as discussões para que 
o projecto, ao entrar… Aliás, não 
tomavam posse porque não havia 
ainda negociações. Porque a Fre-
limo havia de dizer “Está bem, 
façam o projecto, para meter”. 

Se isto foi aceite, então o protes-
to parou. Não sei se percebeu?

Canal – Até que ponto o pre-
sidente Dhlakama está interes-
sado no estatuto de segundo 
mais votado, com as benesses 
que daí advêm?

Afonso Dhlakama – Eu não 
preciso, meu amigo. Está a ver 
esta casa? Eu não preciso disto. 
Se quisesse coisa, há vinte anos 
que eu ganho as eleições, a ser 
impedido pela Frelimo. Em 94, 
ganhei e roubaram, em 99 ganhei 
e roubaram, 2004 e 2009 e ago-
ra 2014. Portanto, eu não estou 
preocupado com condições, não 
preciso dessas condições enquan-
to o meu povo estiver a sofrer.

Canal – Não acha que isso está 
a desgastar o próprio eleitorado 
da Renamo, já que o presidente, 
segundo as suas palavras, ga-
nha e depois tem que haver um 
acordo com o Governo?

Afonso Dhlakama – Eu não 
estou a desgastar.

Canal – Essa possibilidade de 
a Renamo não estar no poder…

Afonso Dhlakama – É por 
isso, agora nós explicámos ao 
povo que nós deixamos essas elei-
ções, as antigas de 94, 99, 2004 e 
2009, por uma razão já explicada 
várias vezes. África não conhecia 
democracia, a própria Europa não 
entendia que em África alguém 
pudesse reivindicar a luta pela 
democracia e acreditar. Só agora, 
nos últimos anos, é que, de fac-
to, as pessoas estão a entender 
um pouco. E mais, porque a Re-
namo sofreu aquela propaganda 
durante 16 anos, que tratava-se 
de bandidos e eram instrumento 
norte-americano, eram brancos, 
porque a democracia no continen-
te africano não podia ser reivindi-
cada. Nós éramos independentes 
todos. Nós evitámos logo que em 
94 e 99 fizéssemos confusão, an-
tes de nos infiltrarmos nos órgãos 
internacionais, nas organizações 
internacionais, nas universidades, 
antes de conquistarmos amigos 
também da família da direita, quer 
na América, quer na Europa, quer 
na Ásia, quer em África. Agora, 
já nos preparámos, é momento 
agora para empurrões, para exi-
gir aquilo que nós perdoávamos. 
Por isso, com as eleições de 2014, 
queiram como não queiram, quei-
ram como não os dirigentes da 
Frelimo, nós vamos governar as 
províncias, não à força, por enten-

(Continua na página seguinte)

(Continuação da página anterior)
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dimento, é o modelo que vai ser. 
Se eles querem governar também, 
a minha ajuda e da Renamo, en-
tão vão nos deixar por bem. Se 
quiserem “Ah, não sei, porque”, 
então… Todo o mundo, em parti-
cular a Renamo, sabe que eles não 
ganharam, roubaram. Acharem 
que vão aguentar escravizar o nos-
so povo, o nosso eleitorado mais 
cinco anos, isso não é possível.

Canal – Senhor presidente, 
última questão. Se tivesse que 
dizer alguma coisa para o povo 
que está à espera de uma solu-
ção, o que diria?

Afonso Dhlakama – Eu quero, 
de facto, aproveitar o “Canal de 
Moçambique”, sei que vai sair na 
quarta-feira, que o povo continue 
a acreditar no Afonso Dhlakama. 
Nada daquilo que o G40 fala de 
coisas “Ah, esse acordo vai ser da-
qui a cinco anos”, não! Porque, se 
for daqui a cinco anos, então a Re-
namo fica sem governar, a Frelimo 
tem que ficar também sem gover-
nar, e nós todos entrarmos juntos 
em 2019. Aqui no meio temos que 
arranjar pessoas estranhas que po-
dem governar Moçambique. Por-
tanto, nem é preciso guerra, eu já 
disse que não quero guerra, nem 
quero ouvir disparos. Mas, se vie-
rem atacar-nos porque Dhlakama 
disse que não quer a guerra, eu 
tenho dito sempre que não iremos 
responder em Sandjundjira, nem 
em Muxúnguè, nem no rio Save, 
porque é longe demais e eles 
vão dizer “Ah, são chingondos 
esses, podem-se matar”. Então 
a resposta vai ser aqui na cida-
de de Maputo, para que os pró-
prios dirigentes que promovem a 
guerra sintam a guerra, porque a 
guerra é lá onde estão os nossos 
pais a serem perseguidos. Eu vou 
dar-te um exemplo que é muito 
sentimental. O Guebuza, este, 
mandava os homens das FADM 
a ir a minha casa, naquela altura 

em que estive em Sandjundjira, 
perseguir o meu pai, para o ma-
tar, porque gerou Dhlakama. Que 
era para matar o meu pai, para eu 
ficar sem moral. Isso aconteceu, 
todo o mundo viu, mas eu nunca 
persegui familiares do Guebuza 
nem de Chissano. Isto é a cobar-
dia, as coisas têm que terminar. 
Os disparos vão explodir aqui nos 
prédios, e nós estamos preparados 
para isso. Mas nós não queremos 
que isso aconteça. Mas, se eles 
nos provocarem, a reacção é esta.

Canal – Senhor presidente, 
na última vez em que cá estive, 
perguntei-lhe sobre o projecto 
de continuidade, continuidade 
da liderança. Estamos a imagi-
nar uma Renamo pós-Dhlaka-
ma. Queria saber com é que 
está este projecto de sucessão? 
Ou o senhor presidente vai-se 
candidatar em 2019?

Afonso Dhlakama – Bom, 
eu não posso admitir dizer isso. 
Nunca pedi para me candidatar. O 
partido sempre é que diz “Chefe, 
deve continuar, porque ainda a si-
tuação…” Não é porque ainda não 
há pessoas. Mas, se calhar, haja 
jovens, mas nós, com certeza, não 
podemos admitir manter apenas 
velhos. Eu, para ser presidente, se 
eu te mostrar o vídeo em 1977, eu 
era miúdo, mesmo se eu te mos-
trar o vídeo da assinatura do Acor-
do de 1992, eu era jovem, eu não 
tinha cabelos assim. Jovem, muito 
bem, bonito, era rapaz, mas agora 
estou ficando velho, é preciso que 
eu saiba que a Renamo não é uma 
empresa da família Dhlakama, 
e, pronto, lutei fisicamente, sou 
general e demonstrei capacidade 
durante a guerra militar, e agora 
estou a dirigir politicamente, mas 
a qualquer momento entrego a li-
derança, entro na reforma ou por 
qualquer motivo, e o partido deve 
estar preparado, não sou eu que 
devo estar preparado de que quem 

me vai substituir é tal fulano. Se 
fosse a minha empresa, uma coisa 
minha, eu estaria a preparar e a di-
zer “Olha, depois de mim, o meu 
filho é que tem que ficar ali”. Não, 
o partido é que se deve preparar. 
Estamos a meter jovens licencia-
dos, com 24 anos e tudo aquilo. 
É que vamos ficando velhos, os 
outros a substituir, porque o par-
tido não pode, não podemos fazer 
o plano de 20 anos, só porque es-
tava no mato a lutar, nós ficarmos 
velhos e o partido terminar. Temos 
que pegar jovens e termos a cora-
gem de entregar o poder aos jo-
vens. É claro dizer: “Os caminhos 
são estes”. Eu estava aqui a criti-
car a Frelimo, que a Frelimo não 
é um partido democrático, é um 
partido quase da esquerda, vê-se a 
sua maneira de actuação, não tem 
nada a ver com a transparência. 

Canal – Senhor presidente, 
tem nas suas deslocações uma 
logística considerável. Quem fi-
nancia as suas digressões?

Afonso Dhlakama – O próprio 
partido. Pagamos as quotizações, 
mas numas condições péssimas. 
Se você pudesse qualquer dia an-
dar comigo, veria que nunca ocu-
pei um hotel de luxo, não. Podia 
ocupar, quando eu viesse aqui, 
mesmo naquela altura antes de eu 
ter esta casa, vivia num hotel do 
tipo uma pensão qualquer. Mas se 
eu fosse outro, mesmo se tivesse 
dinheiro, eu nunca poderia ocupar 
durante dez dias um Hotel Polana, 
em que é preciso pagar um quarto 
se calhar 12 mil meticais, quando 
o salário mínimo de um director 
ali da escola é de 3 mil e 600 me-
ticais. Eu vou gastar 12 mil sem 
contar a comida, só alojamento 
numa noite, isto é um escândalo 
para um país tão pobre, quando 
as pessoas andam de pé descalço, 
as mamanas morrem nos hospi-
tais do Estado por falta de dieta.

(Continuação da página anterior)
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É o regresso do homem. De-
pois de ver goradas as suas ex-
pectativas de ser ministro ou 
governador, preferencialmen-
te de Gaza, “Jossias Malule-
que”, mais conhecido como 
Edson Macuácua, acabou 
por ser indicado pela Frelimo 
para presidente da Comissão 
dos Assuntos Constitucio-
nais, Direitos Humanos e de 
Legalidade, a Primeira Co-
missão da Assembleia da Re-
pública, que foi presidida an-
teriormente por Teodoro Waty.

É a única alternativa que a 
Frelimo encontrou para aco-
modar “Jossias Maluleque”, 
que também é Edson Macu-
ácua, que ultimamente tem 
vivido dias difíceis dentro do 
partido Frelimo, por causa da 
sua má fama. A par de Gabriel 
Muthisse, outro acantonado, 

Macuácua é o progenitor ide-
ológico do famigerado G40, 
grupo de membros e simpa-
tizantes da Frelimo que foi 
alistado para, travestidos de 
analistas, exaltarem Guebu-
za e a Frelimo, e, por outro 
lado, insultarem membros da 
oposição, das organizações da 
“sociedade civil” e a impren-
sa que não louva a Frelimo.

Para além do serviço de 
ataque à oposição e às orga-
nizações da “sociedade civil”, 
Edson Macuácua chegou a 
usar os membros do G40 e os 
seus jornais e jornalistas para 
desferirem ataques contra to-
dos os seus inimigos pessoais 
dentro do partido Frelimo. 
A campanha contra os seus 
inimigos pessoais chegou ao 
ponto de “Maluleque” de-
nunciar, num dos jornais por 

si controlados, um alegado 
esquema de venda de isen-
ções aduaneiras a terceiros, 
praticado por Filipe Paúnde, 
ex-secretário-geral da Freli-
mo. Com a certeza de que a 
fonte era Eson Macuácua, 
Paúnde processou o jornal 
que havia sido usado, no caso, 
o defunto “ExpressoMoz”. 
Não parou por aí: mandou 
também atacar a actual chefe 
da bancada Margarida Talapa, 
num golpe invulgar, chegan-
do o seu jornal a acusá-la de 
ter servido “chá de calcinha” 
a Guebuza, sendo alegada-
mente esse o motivo que fa-
zia com que Guebuza desse 
ouvidos a Margarida Talapa.

Para além de tudo isso, in-
ventou o cognome de “Jossias 
Maluleque”, com o qual tam-
bém andava a insultar mem-

Edson Macuácua, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade

Na Assembleia da República

“Jossias Maluleque” indicado presidente 
da Comissão dos Assuntos Jurídicos 

de Moçambiquede Moçambique

bros da oposição e das orga-
nizações da “sociedade civil” 
nas redes sociais e nos jornais.

Quando todas estas histó-
rias começaram a surgir como 
obras de “Jossias Maluleque”, 
o então porta-voz de Guebuza 
começou a viver o calvário. Já 
ninguém no seu partido queria 
estar ao seu lado, para não ser 
conotado com qualquer plano 
para atacar pessoas. Nyusi foi 
logo aconselhado a afastá-lo 
do raio da Presidência, por 
alegadamente ser problemá-
tico. Com o seu afastamento 
da Presidência e dos círcu-
los de influência, esfumava-
-se o sonho de o homem vir 
a ser ministro ou governa-
dor, como sempre sonhou.

Mas a Frelimo decidiu dar 
uma segunda oportunidade a 
“Jossias Maluleque”, que ulti-

mamente anda muito abatido. 
Com défice grave de juristas 
na bancada parlamentar, foi 
considerada e aceite a pos-
sibilidade de “Maluleque” 
ser presidente da Comissão 
dos Assuntos Constitucio-
nais. Há vozes internas que 
não queriam “Jossias Malu-
leque” naquele posto, exac-
tamente porque não há ga-
rantias de até aonde podem 
chegar as suas incursões. 

Os mais fanáticos acham 
que o homem do Chibuto 
precisa de uma oportunidade 
para se retractar. E prevale-
ceu a vontade dos que preten-
dem promover a reabilitação 
do homem do Chibuto. É o 
regresso do “Jossias Malu-
leque” aos espaços de exi-
bição pública. (Redacção)
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A política da hipocrisia: 
há muito que o país já 
está dividido  

Depois da vergonhosa fraude eleitoral que transformou Nyusi em 
Presidente da República, o partido Frelimo decidiu adoptar agora 
uma agenda que lhe é muito peculiar: a hipocrisia. O linguista norte-
-americano Noam Chomsky definiu a hipocrisia como o acto humano 
de fingir crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na ver-
dade não possui. Em três palavras: um comportamento fraudulento.

Etimologicamente, a palavra deriva do latim “hypocrisis”,  que, 
no conceito artístico, subjaz à ideia de uma representação ou uma 
actuação insuflada no fingimento. A caracterização mais repetida do 
exercício da hipocrisia é, por exemplo, o acto de denunciar alguém 
por um comportamento que é típico do denunciante.

Depois de a Frelimo ter assumido o poder com a indicação da sua 
máquina governativa, ressuscitou um debate em que ela própria não 
credita. É a unidade nacional. Tudo na perspectiva de desacreditar 
todos os arranjos que a Renamo vai propondo para atenuar a “dor” 
da fraude.

Interessa agora à Frelimo arregimentar os seus habituais lacaios 
para falarem de unidade nacional, só porque a Renamo fala de auto-
nomia na governação provincial, para argumentar que vai governar 
onde ganhou.

Logo “a priori” vê-se que o debate da unidade nacional só foi le-
vantado porque a Frelimo foi acossada com propostas que, para seu 
azar, têm cobertura legal.

Já dissemos aqui que a direcção privilegiada da Frelimo, instalada 
em Maputo, usa a unidade nacional para conquistar a passividade das 
províncias e ir lá saquear as suas riquezas. A Frelimo não acredita em 
nenhuma unidade nacional. A Frelimo acredita na existência de pro-
víncias que têm recursos e na incapacidade geral e generalizada dos 
habitantes dessas regiões em gerir tais recursos. A Frelimo acredita 
apenas em Maputo.

É a partir de Maputo que, na óptica da Frelimo, saem os ilumina-
dos. É em Maputo onde se decide a qual amigo do estrangeiro se 
deve entregar os recursos do povo, sem que os donos desses mesmos 
recursos tenham a oportunidade de dizer qual é para eles a melhor 
opção. 

Veja-se, por exemplo, como decorrem os debates em Moçambique. 
Uma Televisão de Moçambique e uma Rádio Moçambique com co-
bertura e delegações em todo o país não conseguem transmitir sequer 
um debate de interesse nacional que não seja a partir de Maputo, ou 
seja, os que não estão em Maputo não são intelectuais. Não pen-
sam. Logo, as suas opiniões são dispensáveis. Que unidade nacional 
é essa?

No nosso modesto entender, é uma refinada hipocrisia aparecer 
agora a Frelimo com brigadas nas províncias a pregarem a unidade 
nacional, que alegadamente está sendo colocada em causa pelas pro-
postas da Renamo ou pelas ameaças de divisão do país, com ou sem 
cancela no Save.

Há muito que a Frelimo já dividiu este país em moçambicanos da 
Frelimo e moçambicanos que não são da Frelimo. Aliás, o próprio 
Filipe Nyusi foi muito claro quando afirmou: “Conto, mais uma vez, 
com todos os membros do meu partido, em primeiro lugar…”. A es-
pecificação “em primeiro lugar” vem exactamente realçar esta reali-
dade de “os primeiros” e “os últimos”. Ou seja, independentemente 
das suas competências, eles, os do partido dele, estão em primeiro 
lugar em tudo. 

Há muito que há dois países a conviverem juntos dentro de um úni-
co país formal. Há aqueles moçambicanos que são transportados nas 
carrinhas de caixa aberta como se fossem gado. Há aquelas crianças 
que, em Xigubo, vivem de ementas com teor alcoólico produzidas 
por tubérculos impróprios para humanos. Há aquele povo de Niassa 
que há anos é votado ao esquecimento tal como os habitantes das 
restantes províncias. Estes fazem parte dos “moçambicanos de se-
gunda”. Há os “de primeira”, que são os familiares dos dirigentes da 
Frelimo e do Estado, que não morrem nas filas dos hospitais à pro-
cura de um paracetamol. Que não percorrem mais de 10 quilómetros 
para frequentarem uma escola onde se sentam no chão. Que não são 
violentados pela Polícia quando tentam o seu próprio garimpo, que 
não são assassinados ou presos por se oporem ao poder da corrupção. 
Estes são os “moçambicanos de primeira”. Até nas artes. É sabido o 
tratamento que os artistas das províncias têm quando comparados 
com os de Maputo. Para que lhes seja reconhecido o talento é preciso 
que se desloquem a Maputo. Caso contrário são artistas de segunda 
e votados ao esquecimento com todo o seu talento. Só são “grandes” 
espectáculos  quando replectos de músicos de Maputo, tudo o resto 
são músicos de segunda. Quem fala da música fala das artes todas. 

Portanto, a conversa de unidade nacional já não hipnotiza ninguém. 
O povo conhece quem nos anda a dividir nestes mais de 30 anos. É 
só ver as marcas das viaturas com que eles entram para a poeira com 
que convivemos a vida toda, para falar da tal unidade nacional. É um 
mero exercício de hipocrisia. Eles querem é o povo mais estúpido, 
para continuarem a roubar os recursos que estão nas províncias. Eles 
não acreditam na unidade nacional. 

Se acreditassem na unidade nacional, acreditariam antes que nessas 
províncias há gente com capacidade para falar da tal unidade nacio-
nal. Mas, como pensam, erradamente, que nas províncias só vivem 
pacóvios, então é preciso que saia alguém de Maputo para iluminar 
os outros sobre a unidade nacional. 

O divisionismo começou com as políticas frelimistas pró-Maputo. 
O divisionismo foi institucionalizado com os alegados “moçambi-
canos de gema”, como se existissem os “moçambicanos de clara” e 
os “moçambicanos de casca”. É pura hipocrisia acusar os outros de 
serem divisionistas quando os cultores da exclusão, da miséria do 
povo e os sectários são os dirigentes da Frelimo.

de Moçambiquede Moçambique
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Por Noé Nhantumbo 

Não é exagerar dizer que 
alguém está com medo 
da democracia

Qualquer que seja o PR de 
Moçambique vai herdar uma 
situação de macrocefalia asfi-
xiante. Só pensa que está em 
Maputo e dentre estes exis-
tem os pensadores de serviço 
destacados a título mais me-
nos permanente para aferir e 
definir o que é permitido e o 
que é politicamente correcto.

Assim foi na I repúbli-
ca e nas que lhe sucederam.

Agora face a uma avalanche 
de factores que contrariam a 
monopolização do poder em 
Moçambique surgem sinais 
de que existe uma eferves-
cência aguda nas hostes dos 
defensores do status. Batem-
-se, seguram-se e espremem 
argumentos numa situação 
que mostra “velas rasgadas” e 
“buracos no casco do barco”.

Para alguns é difícil con-
siderar que do outro lado 
da colina também existem 
homens que pensam e que 
possuem ideias próprias.

Subjugar milhões a dé-
cadas de demagogia depri-
mente e paralisadora tem 
os seus custos e agora está 
claro que muito do que foi 
sendo dito ao sabor das con-
veniências era mentira e mui-
tas vezes grandes mentiras.

Uma das mentiras mais in-
digestas que começa a ser vo-
mitada é aquela da “unidade 
nacional”. Ninguém nega que 
Moçambique é uno e indivisí-
vel mas só que isso não é algo 
imutável ou dogma divino.

Os moçambicanos exigem 
sentir essa “unidade nacio-
nal”. Exigem que a pobreza 
assim como a riqueza se-
jam repartidas entre eles.

Não se pode votar uma 
maioria à pobreza e uma ín-
fima minoria à riqueza abso-
luta e no dia do voto apregoar 
que Moçambique é uno e in-
divisível.

O “barulho” que se ouve 
dos corredores dos comu-
nicadores sociais públi-
cos e porta-vozes do parti-
do colocado no poder pelo 
Conselho Constitucional 
denota que existe uma preocu-
pação que já é indisfarçável.

Também tem havido de-
monstrações verbais de 
dissonância e contradições 
discursivas entre os dife-
rentes membros de um mes-
mo partido e seu governo.

Há que como uma linha no 
partido vociferando a partir da 
Pereira do Lago e outra linha 
ensaiando seu discurso a par-
tir da nova Ponta Vermelha.

Ajustes e tentativas de 
mostrar coesão esbarram 
com uma realidade impla-
cável que é a política real. 
Ter uma oposição encostada 
e fazendo-se ouvir todos os 
dias requer capacidade de dar 
respostas cautelosas o que 
muitas vezes não acontece.

Mesmo com a tomada 
de posse dos novos minis-
tros e governadores sente-
-se que o país está esperan-
do por um outro governo e 
isso de modo algum deixa 
tranquilo os políticos e po-
litólogos que queriam ver 
os “factos consumados”.

O que é salutar e revitali-
zante é verificar que a classe 
política moçambicana avan-
çou na sua compreensão e in-
terpretação dos factos. Já não 
há ingénuos prontos e dis-
postos a ser “enganados ou 
fintados” como no passado.

Há uma notória convicção 
de que é possível alterar o ce-
nário e dar início a um reco-
meço nacional, consensual, 
partilhado e cada vez mais 
democrático.

Foi inteligente que a Re-
namo “não comece a isca” 
do extremismo e avanças-

se para acções configuran-
do violência pois a resposta 
seria um retrocesso grave 
em direcção a violência gra-
tuita e a mais uma guer-
ra civil internacionalizada.

Vitória eleitoral como se 
viu num passado recente 
não significa imediatamente 
aceitação por parte do der-
rotado nem a ascensão direc-
ta ao poder pelo vencedor.

Moçambique já conheceu 
o sabor amargo dos golpes. 
Entanto que Frente de Liber-
tação de Moçambique seu 
vice-presidente foi abalroado 
e considerado persona non 
grata, reaccionário e poste-
riormente fisicamente eli-
minado. Joaquim Chissano 
foi cirurgicamente removido 
por forças internas na Freli-
mo sob alegações e por força 
de alianças circunstanciais. 
Armando Guebuza resiste a 
um cenário semelhante ao 
que o que algum dia o levou 
ao poder mas resta saber até 
quando poderá ele resistir.

Galvanizar e dinamizar a 
política moçambicana vai 
passar pela compreensão 
de que Maputo não é o úni-
co lugar do país em que se 
pensa e que qualquer tenta-
tiva de normalizar a arena 
política nacional exige con-
sensos reais e uma coragem 
de aceitar que os factores 
promotores de fraudes de-
vem ser cortados pela raiz.

Aquilo que alguns porta-vo-
zes não se cansam de repetir 
é “disco quebrado” de onde já 
não sai música mas sim ruído.

Quem não queria descen-
tralizar ou que condicionava 
a descentralização precisa 
rapidamente reconhecer que 
a estabilidade nacional está 
presa a esse facto.

Encontrar a fórmula fun-
cional para o efeito é uma 

combinação de vontade 
política e agilidade judi-
cial bem como legislativa.

As hesitações de hoje são 
sinónimas de que a elite po-
lítico-económica nacional se 
distraiu com as “guloseimas 
do poder”. 

Terá sido um aborto po-
lítico-ideológico que levou 
a que um núcleo da Freli-
mo decidisse enveredar pelo 
Empoderamento Económico 
Negro se esquecendo que 
os factores de coesão de seu 
partido eram contra isso.

Assim a Frelimo desmoro-
nou-se embora apresente uma 
imagem externa de coesão e 
eficiência.

Sem existência e emer-
gência de uma oposição 
experimentada, decidida e 
batalhadora o país teria mer-
gulhado numa agonia pro-
longada e sujeito convulsões 
de carácter desconhecido. 

Hoje embora já se respire 
ar mais desanuviado ainda há 
muito que ser feito e rapida-
mente.

Não se pode de correr risco 
de dizer que agora está tudo 
bem e bem encaminhado en-
quanto não forem resolvidos 
os problemas identificados.

Toda a “poeira debaixo do 
tapete” o desaparecerá depois 
de efectivamente varrida…

Seria bonito ver nossos 
“anciões políticos” pois exis-
tem, virem a público com 
mensagens promotoras de to-
lerância, perdão e concórdia.

Não fica bem nem é de 
saudar que nossas estrelas 
brilhem no exterior e se apre-
sentem apagadas e murchas 
no país.

A ver vamos o que nos 
reservam nossos políticos, 
os seus partidos e demais 
“forças vivas” da sociedade.

de Moçambiquede Moçambique

   

Aquilo 
que alguns 
porta-vozes 
não se cansam 
de repetir 
é “disco 
quebrado” 
de onde já 
não sai 
música mas 
sim ruído.

Porque se afligem tanto os “centros de pensamento” de Maputo?



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 18 de Fevereiro de 201510

Opinião

Por Hamilton S. S. De Carvalho – Professor Universitário, E-mail: sarto.de.carvalho@gmail.com

Entre o tempo presente e o 
passado recente: pontos 
de afinidades

Aquilo que a democracia 
representou ontem deixou de 
representar hoje. Há muitas 
transformações dentro das so-
ciedades contemporâneas (não 
tenciono enumerá-las), sendo 
por isso que a democracia – 
enquanto elemento axiológico 
e enquanto ideal, tende a apa-
recer fragilizado no seu senti-
do prático – enquanto demo-
cracia participativa. A verdade 
é que a democracia de ontem 
era uma democracia imbuí-
da de conteúdo significativo. 

Hoje a democracia pa-
rece ter-se esvaziado, uma 
democracia representada 
pelas “carapaças”, sem mio-
lo – enquanto soberania do 
povo. Não se trata senão de 
uma democracia aparente, 
uma fachada? Um regime 
que os lobos sabem dele sa-
car proveitos. Se a virmos na 
perspetiva das instituições, 
cedo perceberemos que o mal 
radia exatamente nesta atmos-
fera. As instituições políticas 
precisam urgentemente de ser 
reconfiguradas de modo a res-
ponder com precisão e trans-
parência aos novíssimos de-
safios da hipermodernidade. 

Decerto não é falso o alar-
me de que “vem-se cavando 
o fosso entre a democracia 
ideal e a democracia real”. O 
exemplo mais evidente são os 
parlamentos. Como explica o 

Catedrático Jubilado da Uni-
versidade do Porto, António 
Teixeira Fernandes – Estes 
“transformam-se em meras 
caixas-de-ressonância dos 
aparelhos partidários.” Outro 
exemplo vivo há-de ser o da 
corrupção, envolvendo nos úl-
timos anos à escândalos, repu-
tadas e proeminentes «figuras 
politicas e a administração pú-
blica» o que concorre para que 
a “democracia social continue 
a ser uma quimera”, sempre 
que se dissocia a democracia 
do seu miolo, isto é, na me-
dida em que há uma negação 
da aceitação da democracia na 
sua substância. Repare-se que 
as teorias políticas produzi-
das há dois séculos atrás que 
tinham por missão defender 
os regimes democráticos mos-
traram-se apropriadas ao seu 
tempo, porém “parecem ter-
-se esgotado, petrificadas nas 
suas formas” – sendo que ou-
tra coisa não devia tratar senão 
da «transição do poder abso-
luto a formas políticas respei-
tadoras dos direitos humanos 
e direitos fundamentais.»

 Hoje ao democratizar a 
democracia pretende-se com 
este processo que haja um 
postulado de uma prática de-
mocrática deliberativa que 
não contrasta com os regimes 
totalitários (mantenha os pon-
tos de afinidades). Não haja 

dúvidas de que para isso exis-
te pensamento político dispo-
nível à espera de ser aplicado. 
Ademais mas do que defender 
a democracia substancial, ha-
verá que lutar por ela, na me-
dida em que ela não é um ide-
al tornado realidade, mas algo 
ainda a explorar e a construir, 
ou seja, a cada fase do seu de-
senvolvimento, deve corres-
ponder uma forma adequada 
de organização. Precisamos 
reaver o que se entende por 
Estado de Direito e Estado de 
Direito democrático. Adianto 
dizer que é ilusório acreditar 
tratar-se de conceitos cujos 
sentidos são sinónimos. O 
facto de a esmagadora maio-
ria dos Estados constituírem-
-se me Estado de Direito não 
significa que todos se repre-
sentem sob a forma de Esta-
do de Direito democrático. 

Meus caros, a democracia 
somente é compatível com 
um Estado de Direito Demo-
crático e de Justiça Social. 
Mas só o é dentro do quadro 
do ordenamento jurídico ins-
tituído, não podendo agir à 
margem do ordenamento jurí-
dico. E aqui fica o meu apelo: 
A sua recriação e/ou configu-
ração (nos dias que correm) 
é tarefa de todos amantes da 
democracia. Como a histó-
ria dita: “o império dos ho-
mens deve ser substituído 

pelo império das leis, porque 
no império dos homens sub-
siste sempre o risco da ar-
bitrariedade e da coerção.” 

Este histórico (na minha 
visão) é meramente aparente, 
em algum momento “engana-
dor” (sempre que se abusa do 
poder de legislar) e não subs-
tancial, isto é, apresenta forma 
mas a matéria contrasta com a 
própria natureza humana que 
leva o homem a ser escravo do 
egoísmo, individualismo, (…) 
e do interesse grupal seletivo. 
Por conseguinte, subsistindo 
o risco da arbitrariedade, da 
coerção como tantos outros, 
há que voltar a equacionar e 
refletir naquilo que se enten-
de por Justiça visto sob ponto 
de vista da ética e da moral. 
A educação cívica é neste as-
peto extremamente importan-
te na formação do Homem. 
O Homem que é capaz de se 
reconhecer no outro Ser se-
melhante. Chamo a colação 
um dos elementos dos fins do 
Direito (Justiça concatena-
do a ética e a moral) porque 
quero acreditar que com eles 
é possível moldar os apetites 
humanos desmedidos e desu-
manos, impedindo que não se 
aprovem leis tirânicas para às 
aplicar tiranicamente. Do que 
precisamos é de um legisla-
dor a maneira de Rousseau. 

Temos de (re)configurar o xadrez político democrático!

de Moçambiquede Moçambique
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Não haja 
dúvidas de que 
para isso existe 
pensamento 
político 
disponível à 
espera de ser 
aplicado. 
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Por Marcelo Mosse 

A indústria dos raptos e 
a vontade de não fazer nada

Os raptos estão aí de vol-
ta. A nova temporada come-
çou logo que a euforia co-
lectiva das festas do fim do 
ano deu lugar ao corre-corre 
frenético dos dias. A nova 
temporada não traz, no en-
tanto, novidades. O “modus 
operandi” reproduz-se na 
mesma narrativa macabra 
de “gun point”, cativeiro e 
resgates milionários. A po-
dridão repete-se incólume 
e envolve todo o cenário 
do nosso quotidiano. Mas 
a imagem mais saliente do 
enredo é a de uma Polícia 
de braços cruzados… Um 
cruzar de braços cúmplice. 
Segundo minhas fontes na 

Policia, a corporação tem 
condições para, se não evi-
tar os raptos, desmantelar 
os gangues. O ano passado, 
a Policia foi equipada com 
tecnologia de rastreio de 
comunicação usada noutros 
cantos do mundo para com-
bater o crime. A engenhoca 
não faz escutas de telefone, 
mas permite captar as liga-
ções entre os vários interve-
nientes e a sua localização. 
A partir do momento em 
que o raptor começa a exi-
gir um resgate à família de 
uma vítima, a Polícia pode 
colocar-se no seu encalco. 
Mas essas maquinetas não 
estão a ser usadas, pois é 

conveniente que se reprodu-
za uma imagem de falta de 
meios. Essa imagem escon-
de, na verdade, uma outra 
mais aterradora: dentro da 
Polícia há quem esteja a en-
riquecer com os raptos. No 
ano passado, quando o anti-
go PGR Augusto Paulino se 
preparava para desmascarar 
essa rede, ele notou que a 
sujeira chegava até ao pes-
coço do nosso Estado. Ago-
ra, que temos novo Governo 
e novo ministro do Interior, 
talvez se faça alguma coisa. 
Mas, dizem-me, tem de se 
ir com calma (eu acho que 
calma é perversa e permite 
que esses ladrões de cor-

pos e almas continuem a 
extorquir dinheiro alheio). 
Em todo o caso, qualquer 
que seja a solução, Filipe 
Nyusi tem de nomear já um 
novo comandante-geral da 
Polícia. O Khalau não ser-
ve, e como o seu padrinho 
partiu, Nyusi tem de agir já. 

Este será o primeiro 
passo para se desmante-
lar os tentáculos lá dentro. 
Disseram-me que o José 
Pacheco, quando era mi-
nistro do Interior, tentou 
fazer isso. Mas as aranhas 
regressaram e aninharam-
-se bem entrelaçadas.

de Moçambiquede Moçambique

   

O Khalau 
não serve, e 
como o seu 
padrinho partiu, 
Nyusi tem de 
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  Bernardo Álvaro

As delegações do Governo 
moçambicano e da Renamo 
nas negociações políticas, que 
na segunda-feira entraram na 
sua 94.a ronda, voltaram a dis-
cordar quanto à missão dos ob-
servadores internacionais cujo 
mandato termina esta semana 
e quanto às questões militares. 
O Governo chegou mesmo a 
ameaçar dispensar a missão de 
observadores internacionais 
caso a Renamo não entregue as 
armas e a lista dos seus homens. 

No final do encontro, o Go-
verno disse que, ao apreciar 
o relatório dos peritos milita-
res de ambas as partes, viu-se 
confrontado com poucos avan-
ços nos trabalhos realizados 
até agora pela Equipa Militar 
de Observação da Cessação 
das Hostilidades Militares.

O ministro da Agricultura e 
Segurança Alimentar, José Pa-
checo, que chefia a delegação 
do Governo, disse aos jorna-
listas que, doravante, o desafio 
é, “com ou sem a presença de 
observadores internacionais, as 
partes cumprirem o acordo”.

“Como Governo, achamos 
que não há condições para con-
tinuarmos a trabalhar com os 
nossos observadores interna-
cionais”, afirmou José Pacheco, 
lembrando que, apesar da pror-

rogação do mandato da EMO-
CHM estar prevista no acordo, 
a mesma não é automático, pois 
existem vários aspectos que 
condicionam a renovação, de 
entre eles, o início do processo 
de integração dos homens da 
Renamo. Pacheco afirmou que, 
pela confiança criada ao longo 
do tempo pelas partes, há con-
dições para sozinhos, com os 
peritos militares, realizar a inte-
gração dos homens da Renamo.

Explicou que a manutenção 
da EMOCHM no país acar-
reta custos, pelo que não faz 
sentido manter uma missão 
que até agora não faz nada, 
sobretudo no aspecto operati-
vo. O ministro disse também 
que alguns observadores in-
ternacionais estão a pretender 
voltar às suas proveniências, 
onde têm muitos afazeres, em 
vez de “ficarem aqui sem faze-
rem nada”. O ministro diz que 
quem está a inviabilizar o traba-
lho da EMOCHM é a Renamo. 

Por sua vez, o chefe da de-
legação da Renamo, Saimone 
Macuiana, disse que a Rena-
mo defende a prorrogação do 
prazo do mandato da EMO-
CHM, para permitir a integra-
ção, enquadramento e reinser-
ção dos homens da Renamo.

Segundo Saimone Ma-
cuiana, à Renamo interessa o 
cumprimento do Acordo de 

Cessação das Hostilidades 
Militares, que já foi transfor-
mado em lei de cumprimen-
to obrigatório pelas partes.

A Renamo acusa o Governo 
de nunca ter aceitado reunir-
-se com a EMOCHM desde a 
sua formalização, nem em con-
junto nem de forma separada.

A EMOCHM foi formalmen-
te constituída no dia 1 de Outu-
bro de 2014, tendo entrado em 
plenas funções dez dias depois, 
para um mandato de 135 dias 
(quatro meses e 15 dias) cujo 
prazo termina esta semana.

Paradoxo

Na semana passada, em con-
ferência de imprensa à saída da 
93.a ronda, o ministro José Pa-
checo havia considerado o tra-
balho da EMOCHM até agora 
como sendo salutar, apesar dos 
problemas logísticos que foram 
surgindo ao longo período do 
funcionamento daquela missão 
de observadores internacionais.

Na ocasião, foi dado a co-
nhecer que o Governo e a Re-
namo tinham apreciado, na 
sessão, a questão do prazo da 
EMOCHM, tendo as partes 
decidido que, por faltarem 14 
dias para o fim do mandato, os 
peritos militares de ambos os 
lados ficariam encarregues de 
trazer a proposta sobre a pos-

sibilidade da prorrogação da 
missão por mais um mandato.

O ministro José Pacheco lem-
brara que a prorrogação do man-
dato da EMOCHM está prevista 
no próprio Memorando de En-
tendimento, por isso, sendo ne-
cessário, não precisaria de pas-
sar novamente pela Assembleia 
da República, uma posição que, 
paradoxalmente, veio a mudar.

Integração e 
enquadramento

As partes voltaram a não se 
entender nas questões milita-
res. A Renamo voltou condi-
cionar a entrega das listas dos 
seus homens mediante a adop-
ção de um modelo de enqua-
dramento e integração previsto 
na alínea h) do Memorando de 

Entendimento assinado no ano 
passado, e que faz parte inte-
grante do Acordo de Cessação 
das Hostilidades Militares as-
sinado pelo antigo Presidente 
da República, Armando Gue-
buza, e pelo presidente da Re-
namo, Afonso Dhlakama, se-
guidamente promulgado pela 
Assembleia da República, e 
transformado em lei após publi-
cação no Boletim da República.

Por outro lado, a Renamo 
exige a integração, nos pos-
tos de comando e chefia das 
Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, dos oficiais 
provenientes das suas filei-
ras em 1992, e que agora são 
dados como marginalizados.

“Sobre o enquadramento, 
não foi concluído, porque os 
peritos militares não produzi-
ram conforme o documento. 
Por isso, recomendámos para 
irem trabalhar com detalhes”, 
disse Saimone Macuiana.

As partes deram a conhe-
cer que, sobre a despartidari-
zação do aparelho de Estado, 
houve acordo sobre vários 
aspectos (95%) da declara-
ção de princípios apresentada 
pelos mediadores, esperando-
-se que na próxima ronda o 
documento seja adoptado.

O ministro José Pache-
co disse que a declaração de 
princípios sobre a despartida-
rização do aparelho de Esta-
do está harmonizada e que há 
acordo sobre vários pontos.

Faltou o entendimento sobre a 
exigência da Renamo, segundo 
a qual os titulares dos órgãos do 
Estado não podem, em tempo 
de serviço, realizar actividades 
de carácter político-partidário.

 José Pacheco, chefe da delegação do Governo

Negociações

Governo ameaça não renovar prazo 
da EMOCHM

de Moçambiquede Moçambique
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  José Jeco

Uma questão que se espera-
va resolver com base na boa-
-fé acabou por se transformar 
num problema. Os membros 
da Renamo eleitos para a As-
sembleia Provincial de Sofala, 
que funciona na Beira, não to-
maram posse, como forma de 
protesto contra a exclusão de 
oito colegas seus, que foram 
impedidos de tomar posse, por-
que há uma “ligeira diferença” 
entre os nomes que constam 
no acórdão do Conselho Cons-
titucional e nos seus respec-
tivos Bilhetes de Identidade.

O que aconteceu é que a Re-
namo enviou as listas à CNE 
com as cópias dos Bilhetes 
de Identidade dos seus mem-
bros, mas, quando o Conselho 
Constitucional lavrou o acór-
dão que validava os resulta-
dos, digitou erradamente os 
nomes. Nalguns casos, onde 
aparecia a letra “a”, foi subs-
tituída pela letra “o”, noutros 
casos houve acréscimo de le-
tras, e, em outros casos, houve 

letras que foram suprimidas.
A Frelimo, na Beira, que está 

a conferir posse, porque deti-
nha a Assembleia anterior, diz 
que não vai conferir posse aos 

referidos membros da Renamo 
porque há diferença entre os 
nomes que aparecem no acór-
dão e os que aparecem nos seus 
Bilhetes de Identidade. A Rena-

mo não gostou da brincadeira e 
abandonou a sessão, deixando a 
Frelimo e o MDM sozinhos na 
sala, inviabilizando deste modo 
a composição daquele órgão.

Dos 82 assentos, a Renamo 
detém a maioria. Fez eleger 
45 membros e, com a sua re-
tirada, não houve quórum. A 
Renamo entende que o erro 
é do Conselho Constitucio-
nal e não há motivos para ex-
cluir os seus oito membros, 
porque há cópias dos Bilhe-
tes de Identidade anexadas 
ao expediente entregue à Co-
missão Nacional de Eleições. 

Horácio Calavete, respon-
sável provincial para a mo-
bilização e propaganda, da 
Renamo, disse que o seu par-
tido só toma posse quando 
a situação for regularizada. 

“Nós não podemos pagar 
por erros ortográficos do Con-
selho Constitucional, porque, 
no momento de candidatura, 
nós mandámos as fotocópias 
dos documentos e os originais 
como comprovativos”, disse

Calavete diz que a exclu-
são dos oito membros da 
Renamo não passa de uma 
manobra da Frelimo para 
se vingar da pesada derrota.

O erro é do Conselho Constitucional  

Membros da Renamo impedidos de 
tomarem posse devido a erros 
ortográficos nos seus nomes  

de Moçambiquede Moçambique

Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao cambio do dia do mercado secundário
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais
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Nacional

  André Mulungo

A Assembleia da Repú-
blica aprovou na passada 
quinta-feira, na sua primei-
ra sessão extraordinária, a 
proposta de resolução ati-
nente à eleição dos vice-
-presidentes do órgão, que 
declara os deputados Antó-
nio José Amélia e Younusse 
Amad, 1.° e 2.° vice-presi-
dentes do órgão, respecti-
vamente. A proposta passou 
com votos da Frelimo e da 
Renamo. O Movimento De-
mocrático de Moçambique 
votou contra, alegando ex-
clusão. O MDM defende 
a criação do terceiro vice-

-presidente, que seria in-
dicado pela sua bancada. 

O Artigo 192 da Cons-
tituição da República de 
Moçambique diz que “a 
Assembleia da Repúbli-
ca elege, de entre os seus 
membros, Vice-Presidentes 
designados pelos partidos 
com maior representação 
parlamentar”. Falando du-
rante a declaração de voto 
da sua bancada, o deputado 
do MDM, José de Sousa, 
disse que a resolução que 
elege os vice-presidentes 
“ignora o princípio de re-
presentação parlamentar e 
viola o Artigo 192 da Cons-
tituição da República”.   

O porta-voz da bancada 
do MDM, Fernando Bis-
marque, fala de um erro 
na redacção do Artigo 192. 
Na sua opinião, no lugar 
de se dizer “maior repre-
sentação parlamentar” de-
fende a expressão “repre-
sentação parlamentar ”. 

São competências do 
vice-presidente segundo o 
Artigo 51 do Regimento da 
AR “coadjuvar o presiden-
te da Assembleia da Repú-
blica no exercício das suas 
funções; substituir o presi-
dente da Assembleia da Re-
pública nas suas ausências 
e impedimentos; cumprir as 
funções e tarefas que lhe são 

delegadas pelo presidente 
da Assembleia da Repúbli-
ca; representar o presidente 
da Assembleia da República 
sempre que seja indicado”.

Comissão Permanente já 
está constituída 

A sessão elegeu também 
os membros da Comissão 
Permanente da Assembleia 
da República. São 17, in-
cluindo a presidente da 
AR, Verónica Macamo. São 
membros da Comissão pela 
bancada da Frelimo os se-
guintes deputados: Veróni-
ca Macamo, António José 
Amélia, Margarida Tala-

pa, Sérgio Pantie, Alberto 
Chipande, Mateus Katu-
pha, Hermenegildo Infan-
te, Elisa Amisse, Ana Rita 
Sithole e Daniel Matavele. 
Pela Renamo, estão os de-
putados Younusse Amad, 
Ivone Soares, Manuel Bis-
sopo, Gania Mussagy, José 
Manteigas e Paulo Vahanle. 
O MDM está representado 
na Comissão pelo deputado 
Lutero Simango. A Comis-
são Permanente é o órgão 
da Assembleia da Repúbli-
ca que coordena as activi-
dades do plenário, das suas 
comissões e dos grupos 
nacionais parlamentares.

António José Amélia e Younusse Amad 
eleitos vice-presidentes da AR

António José Amélia (deputado da Frelimo) é o 1.° vice-presidente, e Younusse 
Amad (deputado da Renamo) foi eleito 2.° vice-presidente.

de Moçambiquede Moçambique
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  André Mulungo

A deputada da Renamo, Ivone 
Soares, é a nova chefe da ban-
cada parlamentar da Renamo na 
Assembleia da República, em 
substituição de Angelina A an-
tiga chefe da bancada já havia 
informado que não ia mais che-
fiar a bancada e que queria pas-
sar as pastas para a juventude, 
sem no entanto indicar nomes. 
Angelina Enoque fez essas de-
clarações no final da cerimónia 
de investidura dos deputados da 
Renamo, numa cerimónia que 
aconteceu em dois momentos, 
porque parte dos deputados da 
Renamo não conseguiram che-
gar a Maputo a tempo de se 
juntarem aos demais. Ficámos 
a saber que o voo que transpor-
tava os restantes deputados só 
chegou à capital do país às 21 
horas da passada quarta-feira. 
Assim, o primeiro grupo, com-
posto por 70 deputados, tomou 

posse às 16 horas, e o outro 
grupo às 22:30 horas. A toma-
da de posse é a materialização 
dos consensos alcançados nos 
encontros entre o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, e o 
presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, com vista a ultra-
passar-se a crise pós-eleitoral.

Os deputados da Renamo 
tomaram posse sob o compro-
misso de irem aprovar, junta-
mente com a Frelimo e o MDM, 
o projecto de lei de autonomia 
das províncias onde a Renamo 
ganhou as eleições. Há ainda 
muito cepticismo sobre a con-
cretização de tal solução, mas 
o debate no meio jurídico já 
foi iniciado. Afonso Dhlaka-
ma já alertou que não quer ser 
entretido com um projecto que 
depois será reprovado. A Rena-
mo espera uma solução igual à 
que foi aplicada à Lei Eleitoral. Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo

Ivone Soares é a nova chefe da bancada 
da Renamo na Assembleia da República

de Moçambiquede Moçambique

  Bernardo Álvaro

Uma aeronave de marca An-
tanov AN-26B, pertencente à 
Força Aérea de Moçambique, 
caiu na tarde da passada sexta-
-feira na cidade de Quelima-
ne, província da Zambézia.

Um comunicado do Estado-
-Maior General das FADM re-
fere que a aeronave, que fazia 
o trajecto Quelimane-Cuamba 
(Niassa) com seis ocupantes 
a bordo, caiu quando tentava 
aterrar no aeroporto de Queli-
mane, tendo causado ferimentos 
ligeiros a um dos seis membros 
da tripulação, todos eles ofi-
ciais militares moçambicanos.

Uma fonte do Estado-Maior 
General das FADM disse ao 

de Moçambiquede Moçambique  que a ae-
ronave sofreu danos, que preci-
sam de ser reparados. Por causa 
do acidente, as operações hu-
manitárias das FADM poderão 
estar condicionadas, devido aos 

danos causados na aeronave.
O comunicado assinado pelo 

coronel Lourenço Silvestre 
Mabuiangue aponta “falhas 
técnicas” como tendo estado 
na origem da queda da aerona-

ve, que transportava diversos 
mantimentos que eram des-
tinados às vítimas das cheias 
no centro e Norte do país.

O comunicado refere também 
que o avião teve falhas num dos 

motores momentos depois de 
ter saído de Quelimane, o que 
forçou a tripulação a regressar 
ao ponto de partida. Quando fal-
tavam 100 metros para a pista, o 
avião registou falhas no segun-

do motor, tendo os tripulantes 
feito uma aterragem forçada.

O Estado-Maior General 
informa que uma comissão 
das Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique foi criada 
para investigar as reais cau-
sas do acidente. Acrescenta 
que a mesma comissão já se 
encontra na cidade de Queli-
mane desde o passado sábado.

O único membro da tripulação 
que sofreu ferimentos foi socor-
rido localmente, estando neste 
momento a registar melhorias.

Os aviões Antanov AN-26B 
foram adquiridos pelo Governo 
de Guebuza em 2013 em Kiev, 
na Ucrânia, para a Força Aérea.

Os aviões Antanov foram 
comprados em segunda mão 
e foram remodelados nos es-
taleiros da Ucrânia, onde fo-
ram pintados com as cores da 
Força Aérea de Moçambique.

No aeroporto de Quelimane

Antanov da Força Aérea moçambicana 
cai com seis tripulantes a bordo

de Moçambiquede Moçambique
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O autoproclamado “Es-
tado Islâmico” cresceu a 
aproveitar-se do caos sírio e 
iraquiano. Há bastante tem-
po que estava na Líbia, mer-
gulhada desde 2011 numa 
guerra civil. O vídeo dos 21 
coptas egípcios decapitados 
numa praia do Mediterrâneo 
foi a forma encontrada pelo 
grupo para confirmar a di-
mensão da sua presença no 
país e enfurecer mais um país 
árabe. A resposta do Egipto, 
que horas depois bombar-

deava várias posições do 
grupo, prova que foi uma 
operação bem-sucedida.

A produção cuidada e a 
alta definição do vídeo tam-
bém mostram as condições 
que o grupo já consegue ter 
na Líbia. A encenação das 
mortes e a qualidade da gra-
vação é comparável aos ví-
deos das decapitações de re-
féns ocidentais, ou da morte 
do piloto jordano, capturado 
e queimado vivo na Síria.

Ainda antes da divulgação 

do vídeo, no domingo, a Itá-
lia encerrava a sua embaixa-
da em Trípoli (foi o último 
país ocidental a fazê-lo) e 
manifestava-se disponível 
para liderar uma força in-
ternacional com mandato da 
ONU para tentar estabilizar 
a Líbia, a 350 quilómetros 
das suas costas, e comba-
ter a ameaça extremista.

“Hoje ficou provado que 
há centros de treino e de 
actividade do Daash na Lí-
bia”, afirmou o ministro da 

Defesa francês, Jean-Yves le 
Drian, de partida para o Cai-
ro. “A Líbia é do outro lado 
da costa do Mediterrâneo, 
está muito perto de nós, daí 
a necessidade de estarmos 
muito vigilantes e de nos 
aliarmos com os países da 
coligação, como o Egipto.”

O grupo que no Verão 
passado declarou um cali-
fado (“Estado Islâmico”) na 
Síria e no Iraque também 
sabe de geografia. A morte 
dos civis egípcios é acom-

Depois da decapitação de 21 egípcios   

Cairo ataca “jihadistas” na Líbia 
e quer intervenção internacional

Familiares dos cristãos coptas egípcios decapitados na Líbia

Cairo promete continuar a “punir os assassinos”, depois do vídeo da decapitação de 21 
egípcios numa praia do Mediterrâneo. Os radicais já controlam várias regiões líbias.

   
No mar em que 
esconderam o corpo 
do xeque Ossama 
bin Laden, juramos 
por Alá que vamos 
derramar o vosso 
sangue.
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panhado pela voz de um dos 
combatentes que promete 
“conquistar Roma, com a 
bênção de Alá”. “No mar em 
que esconderam o corpo do 
xeque Ossama bin Laden, 
juramos por Alá que vamos 
derramar o vosso sangue.”

Muitos dos radicais que 
hoje se dizem leais ao Da-
ash, nome pelo qual os ára-
bes se referem ao “Estado 
Islâmico”, são antigos com-
batentes da Al-Qaeda no 
Iraque, que deu origem ao 
grupo actual. A cidade por-
tuária de Derna, no Leste da 
Líbia, uma das regiões que 
o Daash diz controlar, foi 
a que mais contribuiu com 
combatentes estrangeiros 
para o conflito que se se-
guiu ao derrube de Saddam 
Hussein no Iraque, em 2003.

“Na Primavera do ano 
passado, centenas de mi-
litantes do Daash foram 
para Derna depois de com-
baterem em Deir Ezzor, 
na Síria, e em Mossul, no 
Norte do Iraque”, escreve 
no “Daily Telegraph” o ana-

lista Shashank Joshi. Ali se 
uniram a outro grupo, an-
tes de juraram lealdade ao 
iraquiano que lidera o Da-
ash, Abu Baqr al-Baghdadi.

Foi precisamente em Der-
na que os F-16 egípcios 
atacaram, enquanto a Força 
Aérea líbia lançava raides 
contra supostas posições 
“jihadistas” em Sirte e Ben 
Jawad, no Centro do país.

O grupo já declarou três 
regiões da Líbia províncias 
sob o seu controlo e apo-
derou-se de edifícios go-
vernamentais em Sirte, in-
cluindo os principais meios 
de comunicação, que agora 
transmitem discursos de Ba-
ghdadi. Sirte e a conquista 
de outra localidade costei-
ra, Nofilia, coloca o Daash 
cada vez mais próximo das 
principais infra-estruturas 
petrolíferas do país, que po-
dem ser o seu próximo alvo.

Num país onde há dois 
Governos rivais, uma sé-
rie de grupos islâmicos e 
alianças flutuantes, os “jiha-
distas” declararam guerra 

aos dois executivos. Mas 
enquanto o Governo reco-
nhecido internacionalmen-
te diz ter “morto 40 a 50 
combatentes” nos ataques 
de segunda-feira, o parla-
mento com sede em Trípoli 
denuncia a morte de civis: 
três crianças, uma jovem 
de 21 anos, e dois idosos.

Novas medidas

O Egipto só agora fez a 
sua entrada oficial no confli-
to, mas tem enviado armas 
e dinheiro para as forças do 
Governo reconhecido. Em 
Agosto, aviões egípcios e 
dos Emirados Árabes Uni-
dos lançaram ataques aéreos 
contra as milícias islâmicas 
que avançavam para Trípoli 
e que acabaram por expulsar 
as autoridades da capital. O 
regime egípcio já comba-
te o Daash na Península do 
Sinai, a região que faz fron-
teira com Israel e a Faixa de 
Gaza, onde, em Novembro, 
um grupo radical declarou 
a Província do Sinai par-

te do “Estado Islâmico”.
O presidente egípcio, Ab-

del Fattah al-Sissi, o ex-
-chefe militar que em 2013 
derrubou a Irmandade Mu-
çulmana do poder, prometeu 
punir “os assassinos de for-
ma adequada”. Com o chefe 
de Estado francês, François 
Hollande, pediu uma reunião 
de urgência do Conselho de 
Segurança para decidir no-
vas medidas contra o Daash. 
Para já, o principal órgão 
executivo da ONU limitou-
-se a condenar “firmemente” 
a decapitação dos coptas.

Ainda antes da Líbia, e da 
conquista de várias provín-
cias iraquianas, o grupo que 
começou por aproveitar a 
repressão de Damasco para 
conquistar cidades sírias, já 
atacava no Líbano. Entretan-
to, aceitou integrar grupos 
que operam na Jordânia, na 
Arábia Saudita, na Tunísia, 
no Iémen e no Afeganistão. 
Mas a Líbia é o terreno mais 
fértil para a conquista de ter-
ritório, o seu objectivo final.

“Pode uma Líbia dividida 

resistir ao Daash?”, pergun-
tava este mês no Twitter a 
embaixadora Deborah K. 
Jones, enviada norte-ame-
ricana no país. O regime 
egípcio vai insistir numa 
“intervenção firme” na Líbia 
já na quarta-feira, no início 
de uma cimeira internacio-
nal de antiterrorismo em 
Washington. No mínimo, os 
egípcios deverão pedir que 
a mesma coligação liderada 
pelos Estados Unidos que 
tem atacado os “jihadistas” 
no Iraque e na Síria passe 
a fazê-lo também na Líbia.

“Trabalhar com o Egipto 
é possível, mas é indispen-
sável verificar se todos têm 
uma estratégia comum”, diz 
à AFP o director do Instituto 
de Estudos Internacionais de 
Roma, Ettore Greco, notan-
do que “o Cairo tem os seus 
próprios interesses”. Para o 
académico, uma intervenção 
militar externa na Líbia é ac-
tualmente impensável. “Sim-
plesmente, não há qualquer 
paz a manter.” (Público)

de Moçambiquede Moçambique

   
Foi precisamente 
em Derna que 
os F-16 egípcios 
atacaram, 
enquanto a 
Força Aérea 
líbia lançava 
raides contra 
supostas 
posições 
jihadistas em 
Sirte e Ben 
Jawad, no 
Centro do
país.
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“Não há nenhuma violação da lei. Estamos a cumprir rigorosamente a lei. Creio que houve 
um equívoco” – Verónica Macamo, presidente da Assembleia da República.

de Moçambiquede Moçambique

Teve lugar na passada quin-
ta-feira a sessão extraordinária 
da Assembleia da República 
na VIII legislatura, que elegeu 
os vice-presidentes e os mem-
bros da Comissão Permanente 
da Assembleia da República. 
A sessão foi convocada pela 
presidente da AR, Verónica 
Macamo. No meio jurídico 
houve um aceso debate so-
bre a legalidade do acto de 
convocação de sessões ex-
traordinárias pela presidente 

da Assembleia da República. 
O Artigo 186 da Constitui-

ção da República diz: “A As-
sembleia da República reúne-
-se ordinariamente duas vezes 
por ano e extraordinariamente 
sempre que a sua convocação 
for requerida pelo Presidente 
da República, pela Comissão 
Permanente ou por um terço, 
pelo menos, dos deputados”. 
Portanto há um entendimento 
de que apenas o Presidente da 
República, a Comissão Perma-

nente da Assembleia da Repú-
blica ou pelo menos um terço 
dos deputados da AR é que tem 
competências para o efeito.

Mesmo os dois primeiros 
números do Artigo 36 do Re-
gimento da Assembleia da 
República atribuem apenas 
ao Presidente da República, à 
Comissão Permanente da As-
sembleia da República e a pelo 
menos um terço dos deputados 
a competência de convocar 

uma sessão extraordinária.
Compulsada a legislação 

relevante (Constituição da 
República e Regimento da As-
sembleia da República), há um 
cristalino entendimento de que 
à presidente da Assembleia da 
República cabe apenas con-
vocar as sessões ordinárias. 

O que se questiona é que, 
estando-se perante uma si-
tuação em que o órgão que 
convocou a sessão não é com-
petente, até que ponto as de-

cisões tomadas nessa sessão 
extraordinária são válidas. 

Não há violação 
da lei

Na quarta-feira, confrontá-
mos a presidente da Assem-
bleia da República, Verónica 
Macamo, com esta questão, 
tendo ela dito que os que 
defendem a ilegalidade do 
seu acto estão equivocados. 

“Não há nenhuma violação 
da lei. Estamos a cumprir rigo-
rosamente a lei. Creio que hou-
ve um equívoco”, disse a pre-
sidente da AR, que se socorre 
do Artigo 191 da Constituição 
da República de Moçambique.

Segundo a alínea a) do re-
ferido Artigo,   “compete ao 
Presidente da Assembleia da 
República convocar e presidir 
às sessões da Assembleia da 
República e da Comissão Per-
manente”. Verónica Macamo 
diz que o mesmo artigo não 
diz a que sessões (extraordiná-
rias ou ordinárias) a presidente 
da AR convoca e preside. Por 
isso, para ela, a presidente pode 
convocar “qualquer reunião”.

O que os juristas dizem é 
que, se a alínea a) do Artigo 
191 não diz que tipo de ses-
sões, o Artigo 186 da Consti-
tuição da República esclarece, 
tal como os Artigos 22 e 36 
do Regimento da Assembleia 
da República.  (Redacção)

Verónica Macamo diz que tem legitimidade 
para convocar sessões extraordinárias da AR 
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Abdul Lino Remane de Almeida, ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

  Bernardo Álvaro

O director-geral do Serviço 
Nacional de Penitenciária (SER-
NAP), o general Eduardo Mus-
sanhane, poderá ver o seu poder 
reduzido nos próximos dias.

O ministro da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religiosos, 
Abdul Remane Lino de Almeida, 
acaba de anunciar que vai sub-
meter dentro em breve ao Con-
selho de Ministros, para revisão, 
o Estatuto Orgânico do Serviço 
Nacional de Prisões, com o ob-
jectivo de sanar as incongruên-
cias actuais daquele documento.

Em declarações exclusivas 
ao “Canal de Moçambique”, 
Abdul Remane de Almeida 
disse que a revisão preten-
de criar o lugar de um ou dois 
directores-gerais-adjuntos, 
para coadjuvarem o director-
-geral, porque segundo as suas 
palavras “não faz sentido que 
ele sozinho possa fazer tudo”.

As incongruências do decreto 
n.o 63/2013, de 6 de Dezembro, 
aprovado pelo Conselho de Mi-
nistros, que cria o Serviço Na-
cional de Prisões, está a gerar 
um mal-estar naquela institui-
ção tutelada pelo Ministério da 
Justiça, Assuntos Religiosos e 
Constitucionais.

Algumas fontes da instituição, 
alguns dos quais juristas, disse-
ram ao de Moçambiquede Moçambique  
que o documento em causa é in-
congruente e inconstitucional, 
sobretudo no que se refere às 
competências do director-geral 
do SERNAP.

Segundo o Estatuto do SER-
NAP no n.o 3 do Artigo 5, “o 
director-geral é substituído nas 
suas ausências e impedimen-
tos pelo director do Serviço 
de Operações Penitenciárias”.

Segundo as nossas fontes, o 
actual director dos Serviços de 
Operações Penitenciárias, Samo 
Paulo Gonçalves, é amigo do ac-
tual director-geral do SERNAP, 
Eduardo Mussanhane, com 
quem possui várias conivências.

O n.o 1 do Artigo 11 do Es-
tatuto Orgânico do SERNAP 
estabelece as competências da 
Direcção-Geral e os serviços 
centrais que dela fazem parte.

O n.o 2 do Artigo 11 diz que a 
Direcção-Geral inclui: a) Servi-
ço de Inspecção Penitenciária; b) 
Serviço de Operações Penitenci-
árias; c) Serviço de Prevenção e 
Gestão de Violência Declarada; 
d) Serviço de Penas Alternativas 
a Penas de Prisão; e) Serviço de 
Cooperação; f) Serviço de Re-
abilitação e Reinserção Social.

As nossas fontes dizem que 
se pode verificar no organigra-
ma que quem deveria substituir 
o director-geral nas suas ausên-
cias ou impedimento, em termos 
hierárquicos, é o director do Ser-
viço de Inspecção Penitenciária.

As nossas fontes acrescen-
tam que Mussanhane prefere 
acumular tudo sozinho, ou, 
de vez em quando, delegar 
os seus poderes no seu ami-
go Samo Paulo Gonçalves.

Contactado pelo 
de Moçambiquede Moçambique , o minis-

tro da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, Abdul 
Lino Remane de Almeida, disse 
que, em relação ao assunto, o seu 
elenco está a trabalhar para in-
troduzir as reformas necessárias 
no organigrama do SERNAP.

 “Em relação a este assunto, 
em concreto, não porque al-
guém nos tenha abordado ou 
reclamado, mas, sim, nós ob-
servámos a orgânica do SER-
NAP e vimos que esta entida-
de é um monstro. E notámos 
que o director-geral está sozi-
nho, não está coadjuvado por 
ninguém”, disse o ministro.

O ministro acrescentou: 
“Nós chamámos o director-
-geral e dissemos-lhe que, em 
momento próprio, nós vamos 
mexer no Estatuto Orgânico, 
que estabelece a organiza-
ção e funcionamento das ca-
deias, ou seja, do SERNAP”.

“Vamos ver se consegui-
mos estabelecer um ou dois 
directores-gerais-adjuntos para 
poderem coadjuvar, porque 

não faz sentido que ele sozi-
nho possa fazer tudo”, afirmou 
o ministro da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos. 

O ministro da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religiosos 
disse também que Eduardo Mus-
sanhane apresentou o argumen-
to de que, nas suas ausências 
ou impedimentos, é substituído 
pelo director do Serviço de Ope-
rações. E o ministro prosseguiu: 
“E nós dissemos que não. O che-
fe dos Serviços das Operações 
vai desempenhar as suas funções 
que estatutariamente lhe são ads-
tritas, e a parte de coadjuvar o 
director-geral do SERNAP será 
uma entidade que nós entende-
mos que será específica, neste 
caso, o director-geral-adjunto”.

Contestado pelos funcionários

Governo vai rever Estatuto 
Orgânico do SERNAP

de Moçambiquede Moçambique

Publicite a sua marca aqui.
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Nacional

  Cláudio Saúte

Um grupo de guardas prisio-
nais afectos às cadeias de Má-
xima Segurança, Central e Ci-
vil, acusam o Serviço Nacional 
Penitenciária de congelar os 
seus ordenados do mês de Ja-
neiro sem nenhuma explicação.

Os guardas prisionais, que 
procuraram o 

de Moçambiquede Moçambique  para de-
nunciarem o que consideraram 
“abuso de poder”, queixaram-
-se ainda de serem vítimas da 
política de unidade de nacio-
nal, uma política que consiste 
em não afectar os guardas nas 
províncias de proveniência de-
pois da formação. 

 “Estamos sem salários do 
mês de Janeiro. Isto afecta 
todos os colegas do 13.º cur-
so, que estão espalhados à 
escala nacional. Mas alguns 
dos nossos colegas do cur-
so que estão na Penitenciá-
ria Aberta de Mabalane e no 
Grupo Especial na Cadeia 
Central já receberam”, dizem.

Afirmam que, na semana 
passada, foram recebidos em 
audiência pelo director-geral 
do SERNAP, Eduardo Mus-
sanhane, que, depois do en-
contro, deu ordens à Contabi-
lidade para que pagasse, mas, 
até este momento, nas suas 
contas bancárias nada têm.

“O Sistema na Direção Na-
cional da Contabilidade Públi-
ca confirmou-nos ter canali-
zado o valor para o SENARP. 
Queremos saber onde está 
o nosso dinheiro e a quem 
está a beneficiar”, afirmam.

Sofrer em nome da unidade 
nacional

Os nossos entrevistados 
afirmam que os dirigentes do 
SERNAP apressaram-se em 
criar unidade nacional nos 
guardas-prisionais sem primei-
ro criar condições logísticas.

“A unidade nacional está a 
trazer-nos problemas. Viemos 
das províncias para treinar e 
voltarmos. Mas, devido à uni-

dade nacional, estamos aqui 
em Maputo a sofrer. Ganha-
mos pouco e, mesmo assim, 
o salário não tem datas fixas. 
Alguns mandaram vir as fa-
mílias das províncias, e outras 
ainda continuam lá. Não esta-
mos contra a unidade nacional. 
Que nos arranjem residências”, 
dizem, sublinhando que há 
colegas que estão a ser expul-
sos de casas que arrendaram.

Viver em tendas e armazéns

Prosseguindo, os guardas 
prisionais, que falaram na 
condição de anonimato, dis-
seram que os seus colegas do 
14.º curso, terminado em No-
vembro do ano passado, ainda 
não começaram a receber, e 
alguns abrangidos pela uni-
dade nacional vivem em ten-
das e armazéns nas cadeias.

“Temos colegas do 13.º e 
do 14.º cursos que vivem nas 
cadeias. Na Cadeia Central, 
dormem em tendas. Na Ca-
deia Civil dormem num ar-

mazém. Na B.O., dormem 
nas casernas”, denunciam.

SERNAP promete 
melhores dias   

  
Evaristo de Almeida, proces-

sador de salários no SERNAP, 
em contacto com o 

de Moçambiquede Moçambique , reconhe-
ceu o atraso dos salários e diz 
que o problema será resolvido 
ainda esta semana.

“Isto deve-se a pequenos 
problemas que tivemos com a 

Contabilidade Pública e o Ban-
co de Moçambique no mês de 
Janeiro. O assunto já está ultra-
passado, e, até quarta-feira, vão 
receber o salário de Janeiro, e, 
na próxima semana, o salário 
de Fevereiro”, disse, salientan-
do que o 13.º salário já foi pago.

Explicou que antes rece-
biam por via de folha manual 
e que o período de espera vai 
até 45 dias e que o número de 
funcionários é grande, e está-
-se a resolver gradualmente.

“Temos colegas do 13.º e do 14.º cursos que vivem nas cadeias e na Cadeia Central, dormem em tendas”, queixam-se os guardas

Serviço Nacional Penitenciário acusado 
de congelar salários de guardas

Evaristo de Almeida, processador de salários, reconhece o atraso e diz 
que o problema será resolvido esta semana.   

de Moçambiquede Moçambique
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  Cláudio Saúte

Dezanove pessoas mor-
reram vítimas de cólera 
nas províncias de Nampu-
la, Tete e Niassa, de um 
total de 171 casos de do-
enças diarreicas regista-
das nestas regiões do país.

Esta informação foi di-
vulgada na semana passa-
da pelo vice-ministro de 
Saúde, Mouzinho Saíde. 

Na província de Nampu-
la, os casos de cólera são 

mais frequentes no posto 
administrativo de Namia-
lo, distrito de Meconta, 
e na cidade de Nampula.           

Na província de Tete, 
os casos de cólera foram 
registados na cidade de 
Tete e na vila de Moatize. 

Na província de Nias-
sa, foram registados na 
cidade de Lichinga e no 
distrito de Metangula.      

“Em relação às doen-
ças diarreicas e cólera, 
nesta altura de ano são 

frequentes em três pro-
víncias, nomeadamente, 
Nampula, Tete e Niassa. 
No total são 171 casos, 
com 19 óbitos”, informou 
o vice-ministro da Saúde.

Falando de cada uma 
das províncias afectadas, 
Mouzinho Saide disse que 
a província de Nampula 
registou um total de 800 
casos, sendo 721 na cida-
de de Nampula e 79 casos 
em Namialo (Meconta).

Em Niassa, foram regis-

tados 294 casos, sendo 178 
no distrito de Metangula, 
e 116 casos na cidade de 
Lichinga. Em Tete, regis-
taram-se 577 casos, dos 
quais 162 na cidade de Tete 
e 415 na vila de Moatize.

Acções em curso

Mouzinho Saíde disse que 
têm sido realizadas algumas 
acções para controlar o sur-
to de cólera: reactivação dos 
grupos multi-sectoriais de 

controlo e prevenção desta 
doença; abastecimento de 
água; educação para saúde; 
melhoria do saneamento do 
meio; combate à desinfor-
mação com o envolvimento 
dos líderes comunitários; 
supervisão diária da situa-
ção da cólera; tratamento 
dos poços de água; desin-
fecção das casas com do-
entes; apoio técnico; veri-
ficação das condições nos 
centros de internamento.

Nas províncias de Nampula, Tete e Niassa

Cólera mata 19 pessoas

publicidade

Anuncie no

Contacte-nos:
canal.i.canalmoz@gmail.com ou

Telefone: (+258) 823672025 | (+258) 842120415 |  (+258) 828405012

de Moçambique e



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 18 de Fevereiro de 201522

Nacional

  Bernardo Álvaro

Dois cidadãos, Jolmão Valoi, 
de 29 anos de idade, e Ruben 
Ernesto, de 23 anos, estão a con-
tas com a Polícia da República 
de Moçambique em Gaza, de-
pois de terem sido encontrados 
no interior do Parque Nacional 
de Limpopo na posse ilegal de 
uma arma de fogo Mauser com 
oito munições e um machado.

Segundo o porta-voz da Po-
lícia no comando provincial 
de Gaza, Jeremias Langa, os 
dois homens foram detidos 
por uma patrulha conjunta da 
Polícia de Protecção de Re-
cursos Naturais e Meio Am-
biente e fiscais da “Twin City”.

Segundo Jeremias Langa, os 
indiciados declararam à Polí-
cia que estavam de regresso do 
Kruger Park, na África do Sul, 
onde iam praticar a caça furtiva.

Bebé abandonada na praia e 
criança violada

Foi encontrado na praia de 
Chongoene, na província de 
Gaza, um corpo sem vida de 
uma bebé (de sexo femini-
no) que aparentava ter uma 
semana de vida, pois ain-
da tinha o cordão umbilical.

A Polícia diz que não conhece 
o autor do crime, mas está a tra-
balhar com vista a encontrá-lo. 

Por outro lado, um jovem foi 
detido em Xai-Xai, acusado 
de ter violado uma menor de 
3 anos, no Bairro “2” de Chi-
cumbane. Segundo Jeremias 
Langa, o jovem teria violado 
a menor na ausência dos seus 
pais. O indiciado não faz parte 
da família da vítima, e provas 
do relatório médico determi-
naram que a menor contraiu 
ferimentos nos órgãos genitais.

  José Jeco

A Polícia da República 
de Moçambique deteve esta 
semana, na cidade da Beira, 
um cidadão de nacionalida-
de malawiana, identificado 
pelo único nome de Má-
rio, de 43 anos de idade, na 
posse de cinco mil dólares 
falsos. A detenção ocorreu 
poucos minutos depois de 
este indivíduo ter cambia-

do uma parte do valor numa 
das agências de câmbio.

Segundo o porta-voz do 
comando da Polícia em So-
fala, o cidadão de naciona-
lidade malawiana chegou a 
cambiar um montante que 
corresponde a 193.000 me-
ticais. Mas, aquando da sua 
detenção, tinha 100.000. 
Diz que entregou outra 
parte do dinheiro a dois 
amigos seus, que estão em 

paradeiro desconhecido. 
O detido recusa-se a de-

nunciar os seus amigos e 
a verdadeira proveniência 
dos 5.000 USD. Só diz que 
os obteve em Moçambique. 

A Polícia já abriu um 
auto contra o cidadão, e 
estão em curso investiga-
ções com vista a neutra-
lizar os seus comparsas.

Detidos dois supostos caçadores furtivos 
no Parque Nacional de Limpopo

Malawiano detido com 
5 mil USD falsos na Beira

de Moçambiquede Moçambique
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Ciência e Tecnologia

O Facebook, líder incontes-
tado no segmento das redes 
sociais, quando tomava conhe-
cimento do desaparecimento de 
um utilizador, congelava-lhe a 
conta, ou apagava-a. Agora, co-
meçou a mudar de estratégia.

O destino da pegada digital de 
quem já não existe é uma ques-
tão debatida há muito. Continua 
a não estar integralmente resol-
vida, mas o Facebook decidiu 
dar um passo em frente, aproxi-
mando-se da posição de quem 
reclama a possibilidade de man-
ter viva e “online” a memória de 
familiares e amigos. Na passada 
quinta-feira (dia 12), começou 
a permitir que os utilizadores 
nomeiem outros utilizadores da 
rede como “contactos de lega-
do”, para o caso de morrerem.

O assunto é delicado e o Fa-
cebook trata-o com muita cau-
tela, sublinhando à partida que 
a privacidade dos mortos é res-
peitada no processo. Ao “con-
tacto de legado” será permitido 
alterar as fotografias de perfil e 
de capa, destacar “posts”, acei-
tar novos pedidos de amizade 
e descarregar o arquivo de pu-

blicações e fotografias. Contu-
do, ser-lhe-ão vedadas as men-
sagens privadas e não poderá 
apagar ou mudar as definições 
de privacidade das publicações.

Também não pode apagar a 
conta. “Pensámos muito nisto, 
e acabámos por decidir não o 
permitir nesta primeira versão”, 
disse Jodi Seth ao “Wall Street 
Journal”. Esta porta-voz do Fa-
cebook explicou ao jornal norte-
-americano que a empresa temia 
em particular que essa possibili-
dade, assim como a hipótese de 
o novo gestor da página fazer a 
sua curadoria do conteúdo, fi-
zesse acrescer carga emocional 
a um processo já de si sensível.

A “primeira versão” está ape-
nas disponível nos EUA, não 
sendo público o calendário para 
os restantes países. A introdução 
controlada permitirá à empresa 
liderada por Mark Zuckerberg 
identificar eventuais debilida-
des da ferramenta e perceber 
qual o impacto das novas “con-
tas memorial”, que serão assim 
identificadas por cima do nome 
de utilizador. “Tipicamente, as 
pessoas não pensam demasia-

do sobre isto até viverem uma 
perda”, frisa Vanessa Callison-
-Burch, “product manager” 
do Facebook, à “Mashable”.

Quando os utilizadores não 
indicam qualquer “contacto de 
legado”, aplica-se o método vi-
gente até agora: a conta é con-
gelada ou apagada. De qualquer 
modo, o resultado final acabará 
por ser esse, mesmo para quem 
o faça: o Facebook só permite 

um único “contacto de legado” 
por conta, estatuto não transmis-
sível. Ainda que, por exemplo, 
a pessoa designada morra ao 
mesmo tempo que o proprietá-
rio da página. Após a morte do 
zelador, a conta fica inacessível.

A única forma de contornar 
esta restrição é ser designado le-
galmente, em testamento, como 
o herdeiro digital do dono do 
perfil. Nesse caso, o Facebook 

é obrigado a dar acesso. O que a 
rede social passa agora permitir é 
a designação informal de um her-
deiro, algo que o Google aceita 
desde 2013. Foi a primeira gran-
de empresa tecnológica a fazê-lo, 
os serviços de “e-mail” (Gmail) 
e da “nuvem” de armazenamen-
to de dados “online”. (Público)

*Título da responsabilida-
de do Canal de Moçambique

A Apple tem centenas de funcionários dedicados a este projecto  

Ainda não se conhece a data para o lançamento dessa função em Portugal  

Conta do Facebook pode continuar 
a funcionar mesmo depois da 
morte do utilizador

A Apple, gigante informático 
fundado por Steve Jobs, está a 
trabalhar na construção de uma 
viatura eléctrica, um projecto 
denominado “Titan”, que terá 
o formato de um citadino, se-
gundo o “Wall Street Journal”.

Segundo o jornal norte-
-americano, citado pela agência 
France Press (AFP), centenas de 
funcionários foram associados a 
este projecto, considerado secre-
to, e vários executivos da Apple 
estiveram reunidos na Áustria 

para obter informações junto 
dos fabricantes de automóveis.

“A Apple espera deixar a sua 
marca no mercado dos carros 
eléctricos como já o fez com os 
“smartphones” através do iPho-
ne”, escreveu o jornal, citando 
fontes próximas do processo.

A empresa vai precisar de 
vários anos até que a sua via-
tura veja a luz do dia, infor-
ma o “Wall Street Journal”.

O jornal refere que o nú-
mero de funcionários e qua-

dros da empresa envolvi-
dos no projecto mostram 
que está a ser levado a sério.

Outro gigante tecnológico, o 
Google, deverá iniciar ainda este 
ano testes em cidade do seu pro-
jecto de viatura sem condutor.

O projeto da Apple viria con-
correr com o fabricante norte-
-americano de carros eléctri-
cos Tesla, que pretende marcar 
presença nas garagens da clas-
se média norte-americana nos 
próximos dois anos. (Público)

A rede social passou a aceitar a indicação de “contactos de legado”, utilizadores 
que terão acesso parcial às páginas de quem morre.

O projecto demorará alguns anos a chegar ao mercado.

Apple prepara construção de carro eléctrico

de Moçambiquede Moçambique
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Desporto

Uma das modalidades que participou nas festividades do dia do municipio da Matola

O vereador da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Francisco Manso, diz que a demora 
é uma questão burocrática, visto que o Conselho Municipal não trabalha com dinheiro.

de Moçambiquede Moçambiquede Moçambiquede Moçambique

  Cláudio Saúte

O Conselho Municipal da 
Matola organizou nos dias 
3, 4, 5 de Fevereiro provas 
desportivas em comemora-
ção do Dia dos Heróis e o 
do Dia da Cidade da Mato-
la, tendo prometido vários 
prémios e taças aos ven-
cedores. Sucede, porém, 
que, desde a realização das 
provas até hoje, o Conselho 
Municipal ainda não hon-
rou os seus compromissos 
quanto ao pagamento de 
prémios e entrega de taças 
aos vencedores e subsídios 
para o pessoal de apoio.

Há dívida a mais de 40 
pessoas, que incluem juí-
zes, cronometristas e pes-
soal de apoio na presta-
ção de alguns serviços.

Em contacto com o “Ca-
nal de Moçambique”, na 
terça-feira, o vereador da 
Educação, Cultura, Juven-
tude e Desporto no Conse-
lho Municipal da Matola, 
Francisco Manso, diz que 
a demora nos pagamentos 

O antigo jogador do Ma-
tchedje, Costa do Sol e da selec-
ção nacional, Emanuel Matola, 
conhecido como Nana, trocou 
o Kongoloti FC – que no ano 
passado militou no campeona-
to provincial de Maputo – pelo 
Kacol FC de Chimoio, que na 
época passada militou no cam-
peonato da província de Manica.

O Kacol FC iniciou os tra-
balhos na segunda-feira, com 
Nana como treinador principal.

é uma questão burocrática.
Segundo o grupo de quei-

xosos, nas modalidades 
de basquetebol e andebol 
participaram crianças que 
nem sequer tiveram lanche. 

Na modalidade de atletis-
mo participaram juniores, 
seniores e veteranos. Tam-
bém não tiveram lanche. 
O mesmo com a natação.

“Na modalidade de atle-

tismo, os juízes e crono-
metristas não foram pagos, 
nem os atletas receberam 
as taças. Queremos que 
o município, na condição 
de organizador, resolva 
este problema”, disseram.

Vereador diz que 
não trabalha com 

dinheiro

O vereador Francisco 
Manso diz que não trabalha 
com dinheiro e que a demora 
nos pagamentos é uma ques-
tão burocrática, que será re-
solvida a qualquer momento.

“Houve prémios para 
pessoas portadores de defi-
ciência, pela urgência. So-
bre as outras provas, ainda 
estamos no processo de 
regularização. Eles sabem 
que estes assuntos são tra-
tados no município e não 
nos orgãos de comunica-
ção social”, disse Manso.

Disse que o Conse-

lho Municipal não traba-
lha com dinheiro na mão. 
Todos os processos são 
enviados às Finanças.

Júri do atletismo não 
é das Finanças 

O vereador disse, por 
exemplo, que a responsa-
bilidade de pagamentos 
ao júri do atletismo não é 
do Conselho Municipal.

“As pessoas não podem 
sentir-se injustiçadas. Dis-
semos que podiam aproxi-
mar-se. É um procedimento 
errado falar à imprensa. O 
município é sério”, disse.

Explicou que, no ano pas-
sado, os pagamentos foram 
depois das provas, porque 
na prova havia estrangeiros 
que precisavam de levar os 
valores e voltarem a casa.

“Há prémios para to-
dos. Os pagamentos se-
rão efectuados”, disse.

Provas realizadas nos dias 3, 4 e 5 de Fevereiro

Atletas exigem ao Conselho Municipal 
da Matola pagamento de prémios e taças 

Nana troca Kongoloti FC 
por Kacol de Chimoio
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Desporto

Enoque João, Presidente da Casa de Moçambique em Portugal

As duas equipas moçambicanas 
nas competições internacionais ti-
veram sortes diferentes no passado 
fim-de-semana. O Ferroviário da 
Beira, vencedor da Taça de Mo-
çambique, foi às Maurícias vencer 
o Petite Rivière Noire SC por duas 
bolas a uma, abrindo assim boas 
perspectivas para o jogo da se-
gunda-mão, que vai realizar-se na 
cidade da Beira, no próximo dia 1 
de Março. A Liga Desportiva de 
Maputo, campeã em título, jogan-
do em casa, e contando com a pre-
sença de um espectador especial, 
o Presidente da República, Filipe 
Nyussi, não foi para além de um 
empate sem abertura de contagem 
frente à equipa APR do Ruanda.

Assim, os dois represen-
tantes moçambicanos partem 
para os jogos de segunda-
-mão em situações diferentes.

Enquanto para os “Locomoti-

vas” da Beira basta um empate 
com ou sem golos, para transi-
tarem para a fase seguinte, os 
“Muçulumanos” de precisam 
ganhar por mais de uma bola 
ao seu adversário no Ruanda

Ferroviário pode cruzar-se com 
o AS Vita da RCD 

O Ferroviário da Beira está a 
um passo de se cruzar com o AS 
Vita da República Democrática 
do Congo, avaliando pelo nível 
das duas equipas. Os “Locomo-
tivas”, a perderem por um a zero 
durante a primeira parte, foram 
capazes de dar a volta ao resulta-
do, saindo a vencer por dois a um.

Para passar a eliminatória, a 
equipa das Maurícias tem a difí-
cil missão de marcar, no mínimo, 
dois golos na baliza de Willard.

Afrotaças

Ferroviário da Beira ganha e Liga 
Desportiva de Maputo empata

de Moçambiquede Moçambique
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  Cláudio Saúte

Os presidentes das associa-
ções provinciais de futebol 
de Sofala, Fernando Dias, da 
Zambézia, Maria Isabel do 
Rosário, da cidade de Mapu-
to, Fernando Dias, e de Ma-
nica, Júlio Chimonzo, efectu-
am, desde segunda-feira, uma 
visita de trabalho a Portugal, 
com o objectivo de observar 
experiências da realidade fute-
bolística portuguesa, sobretu-
do nas camadas de formação.

Além de buscar experi-
ências, os presidentes vão 
procurar parcerias e finan-
ciamentos junto de algumas or-
ganizações ligadas ao desporto. 

  
Visitas a efectuar

Na segunda-feira, 16 de Fe-
vereiro, os presidentes das asso-

ciações visitaram, em Lisboa, 
a delegação da fábrica “Tagus 
Park”, que tem sede enam Fran-
ça, a fábrica de infra-estruturas 
desportivas em Leiria e a as-
sociação de Futebol de Leiria.

Na terça-feira, 17 de Feverei-
ro, a delegação visitou à fábrica 
de PVC em Torres Novas e a 
Associação de Futebol de Évora

Hoje, quarta-feira, dia 18 de 
Fevereiro, visitam a sede da 
Federação Portuguesa de Fute-
bol, onde vão encontrar-se com 
o vice-presidente, Humberto 
Coelho, o seleccionador na-
cional de Futebol de Portugal, 
Fernando Santos, e o director 
desportivo, Carlos Godinho. 
Vão visitar também a Associa-
ção de Futebol de Santarém e 
assistir ao jogo de “futsal” Sub-
23 entre as selecções nacio-
nais de Portugal e da Polónia.

Amanhã, dia 19 de Fevereiro, 

a delegação será recebida em 
audiência pelo secretário de Es-
tado do Desporto e Juventude, 
Emídio Guerreiro, visita a sede 
da Associação de Futebol de 
Lisboa, onde haverá encontros 
com o presidente e provedor de 
clubes da associação e com o 
antigo secretário de Estado do 
Desporto e Juventude, Alexan-
dre Mestre, e um fórum com o 
presidente da Liga de Futebol 
de Portugal e com o presiden-
te da Associação de Futebol de 
Lisboa. A Casa de Moçambi-
que é uma instituição sem fins 
lucrativos com objectivos hu-
manitários e sociais, fundada 
em 1986, pelo ex-Presidente da 
Repúublica de Moçambique, 
Joaquim Chissano, pelo fale-
cido Eusébio da Silva Ferreira, 
por Flora Claudina Bruheim 
e por Natvarlal Kanjee.

A convite de Casa de Moçambique em Portugal

Presidentes de quatro associações 
de futebol buscam experiências



Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 18 de Fevereiro de 201526

Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

A multinacional norte-ameri-
cana Anadarko vai iniciar ainda 
dentro do semestre em curso, a 
prospecção de hidrocarbonetos 
no Bloco 1 da Bacia do Rovu-
ma, concretamente no distrito 
do Palma, província de Cabo 
Delgado norte de Moçambique.

Trata-se de pesquisas que vão 
ser feitas em águas profundas 
visando determinar as quan-
tidades exactas do gás natural 
e existentes naquela região, 
onde estudos preliminares pro-
varam a ocorrência em gran-
des quantidades dos mesmos.

O processo de prospec-
ção, vai ser feito numa zona 
de mais três mil metros pró-

ximo do local onde será ins-
talada a fábrica flutuante do 
gás natural liquefeito cujo es-
tudos do impacto ambiental 
confirmaram sua viabilidade.

Com esta operação a Ana-
darko espera gastar cerca de 
16 mil milhões de dólares 
norte americanos em perfura-
ções de poços bem como em 
outras acções que fazem par-
te do processo de pesquisa de 
hidrocarbonetos. No distrito 
do Palma a prospecção de hi-
drocarbonetos esta a ser feita 
pela empresa italiana a Eni;

Segundo dados oficiais, nes-
te momento, Moçambique 
possui reservas do gás natu-
ral estimadas em 200 triliões 
de metros cúbicos nas Bacias 

do Rovuma e Moçambique.
E com a instalação da fábrica 

de liquefacção que em princípio 

deverá entrar em funcionamen-
to a partir dos finais de 2019, 
Moçambique vai ser tornar 

num dos principais países pro-
dutor do gás a nível mundial.

  Raimundo Moiane

A Consultec (Consultores 
Associados, Lda) confirma a 
viabilidade da fábrica flutu-
ante de gás natural liquefeito 
que será instalada na Bacia do 
Rovuma, no distrito do Palma, 
na província de Cabo Delgado.

Segundo o resultado do es-
tudo de impacto ambiental 
divulgado na quinta-feira em 
Maputo pela referida empresa 
moçambicana, “os impactos po-
sitivos daquela infra-estrutura 
são mais altos que os negativos, 
uma vez que não irá afectar a 
vida marinha, muito menos 
o ar, a nível daquela região”.

Recomendado pela “Eni 
East Africa”, dona do projecto 
de pesquisa e produção de gás 
natural liquefeito na Bacia do 
Rovuma, o estudo refere ain-
da que os impactos negativos 
da fábrica serão muito menos, 
uma vez que, durante as fases 

de instalação e de operação se-
rão usadas tecnologias de ponta 
de última geração com alto grau 

de segurança contra a ocorrên-
cia de acidentes ambientais.

Mesmo assim, a Consultec re-

comenda ao proprietário do pro-
jecto para que, durante o pro-
cesso de perfuração dos poços, 

use fluentes menos tóxicos e, na 
fase de operação, também use 
navios menos ruidosos, para não 
contaminar as águas nem pôr em 
perigo a vida da fauna marinha.

Depois de divulgar os re-
sultados do estudo do impacto 
ambiental, a “Eni East Afri-
ca” está, neste momento, a 
fazer uma auscultação públi-
ca, para recolher opiniões so-
bre as conclusões do estudo.

Segundo a “Eni East Africa”, 
a fábrica flutuante de gás natu-
ral liquefeito de Palma terá uma 
plataforma de quatro mil metros, 
equivalente a quatro campos de 
futebol de onze, 1800 quilogra-
mas de peso e 70 metros de lar-
gura e estará localizada a 2000 
metros do Nordeste de Pemba.

A fábrica irá iniciar as ac-
tividades de produção no 
início de 2020, e terá du-
zentos funcionários (tripu-
lantes e pessoal de apoio).

Bacia do Rovuma

Confirmada viabilidade ambiental 
da fábrica flutuante de GNL  

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambiquede Moçambique

Ainda dentro do semestre em curso

Anadarko vai iniciar prospecção de 
hidrocarbonetos no Bloco 1 da 
Bacia do Rovuma
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Economia e Empresas

  Raimundo Moiane

As autoridades moçambica-
nas, vão reembolsar mais de 120 
milhões de euros do Imposto so-
bre o Valor Acrescentado (IVA), 
que estão a dever às empresas.

Segundo o ministro da Econo-
mia e Finanças, Adriano Maleia-
ne, com esta iniciativa o Gover-
no pretende converter o valor do 
reembolso do IVA, acumulado 
há anos, em “títulos de dívida”, 
mecanismo que vai permitir aos 
empresários reclamarem e re-
ceberem o dinheiro do imposto 
a partir de qualquer banco na-
cional autorizado para o efeito.

Adriano Maleiane explicou 
também que o Governo assu-
me a responsabilidade de nego-
ciar com os bancos comerciais, 
com vista a permitir que as 
empresas sejam reembolsadas 
pelas instituições bancárias e 
não directamente pelo Estado.

“Este procedimento pretende, 
no fundo, facilitar o reembolso do 

IVA às empresas, para que a dí-
vida seja apenas entre o Estado e 
os bancos comerciais”, afirmou o 
ministro da Economia e Finanças.

Maleiane anunciou que, a 
partir deste ano, o Governo 
pretende pôr em prática um sis-
tema automático para reembol-
so do IVA às empresas, como 
forma de facilitar o processo.

Embora se calcule que a dí-
vida sobre o IVA seja de 122 
milhões de euros, o ministro ad-
vertiu que o valor pode chegar 
aos 260 milhões, uma vez que 
se está a fazer o levantamento 
do número exacto de empresas 
a quem o Estado está a dever.

Nos últimos anos, muitas 
multinacionais que operam na 
área de exploração dos recursos 
minerais têm vindo a queixar-
-se da falta de reembolso do IVA 
por parte do Governo moçambi-
cano, situação que faz com que 
acumulem muitos prejuízos.Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças

De dívidas a diversas empresas

Governo vai reembolsar 122 milhões 
de euros do IVA 

de Moçambiquede Moçambique

  Raimundo Moiane

O Fundo Monetário Inter-
nacional acaba de recomendar 
às autoridades moçambicanas 
que reforçem as reformas fis-
cais em curso, como forma de 
melhorar a sua transparência 
fiscal, tendo em conta as ac-
tividades macroeconómicas 
que o país enfrenta, sobretudo 
na área dos recursos naturais.

A recomendação vem num re-

latório divulgado recentemente 
por aquela instituição financei-
ra internacional. A Avaliação 
da Transparência Fiscal (“Fis-
cal Transparency Evaluation”) 
foi realizada por uma missão 
do FMI que visitou Moçambi-
que a convite das autoridades 
moçambicana em finais 2013.

No documento, os técnicos 
salientam que a reforma orça-
mental que o país tem vindo 
a executar está a permitir que 

vários aspectos relacionados 
com os balanços fiscais e com 
as práticas orçamentais se co-
loquem em linha com os pa-
drões estabelecidos no Códi-
go de Transparência Fiscal do 
FMI, no sentido de se tornar 
num país cada vez mais trans-
parente, sobretudo nos sectores 
mais procurados pelos inves-
tidores estrangeiros, como é 
o caso dos recursos naturais.

FMI recomenda reformas fiscais 

de Moçambiquede Moçambique
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Internacional

O Eurogrupo deu quatro dias 
à Grécia para ceder e aceitar 
uma extensão do actual pro-
grama da “troika”, algo que 
o Governo de Alexis Tsipras 
recusou desde o início. Caso 
contrário, não há outra forma 
de continuar as negociações.

Depois do fracasso da reu-
nião de seis horas da passada 
quarta-feira (dia 12), os minis-
tros das Finanças da zona euro 
voltaram a reunir-se na passada 
segund-feira (dia 16) e, após 
apenas 30 minutos de discus-
são sobre a Grécia, o resultado 
final foi mais uma vez o mes-
mo: a incapacidade para che-
gar a um comunicado conjunto 
que exprimisse a existência de 
um acordo político sobre a for-
ma como será gerida a situa-
ção grega durante os próximos 
meses. A diferença é que, para 
os parceiros da Grécia da zona 
euro, ficou estabelecido que só 
há uma solução: a continuação 
das negociações no âmbito do 
actual programa da troika, sen-
do dada como oferta “alguma 
flexibilidade” na sua aplicação.

Como defendeu o presidente 
do Eurogrupo no final da reu-
nião, a bola está agora do lado 
da Grécia, e o tempo está a es-
gotar-se. Para que o pedido de 
extensão do programa por parte 
da Grécia possa chegar a tempo 
de todos os países o aprovarem 
(alguns nos seus respectivos 
parlamentos) tem de ser apre-
sentado “até ao final desta sema-
na, mas não mais do que isso”, 
afirmou Jeroen Dijsselbloem. A 
possibilidade de realização de 
uma nova reunião extraordiná-
ria do Eurogrupo na sexta-feira 
ficou em aberto, “mas apenas se 
a Grécia entretanto fizer o pedi-
do de extensão do programa”.

Falando à imprensa a seguir 
à reunião do Eurogrupo, o mi-
nistro das Finanças da Grécia, 
Yanis Varoufakis, recusou as 
ideias de que Atenas esteja pe-
rante um ultimato e de que foi 
a Grécia que ficou com a bola 
do seu lado. “A história da UE 
mostra que nada de bom sai de 

ultimatos. Tenho a certeza de 
que qualquer ideia de um ulti-
mato vai desaparecer nos pró-
ximos dias”, afirmou o ministro 
das Finanças grego, acrescen-
tando que “falar sobre quem 
tem a bola na mão faz com que 
isto pareça um jogo”. “Nós não 
temos o direito de fazer jogos 
com o futuro da Europa”, disse.

Sobre se irá pedir ou não uma 
extensão do actual programa 
da “troika” nos próximos dias, 
a resposta não foi conclusiva. 
Varoufakis disse não ter dúvi-
das de que um acordo vai ser 
assinado nos próximos dias, 
mas ao mesmo tempo reafir-
mou que seria simplesmente 
errado para o Governo grego 
aceitar uma extensão inaltera-
da do programa depois de ter 
ganho umas eleições basea-
do na sua completa reforma.

O ministro grego aumentou 
ainda mais o mistério, ao dizer 
que tinha recebido do comissá-
rio europeu Pierre Moscovici, 
no início do dia, uma proposta 
de acordo que estava prepara-

do para assinar de imediato, 
mas que esta foi retirada por 
Dijsselbloem e substituída por 
outra, que acabou por não ser 
aceite pela Grécia. Não ficou 
claro, contudo, qual a dife-
rença entre as duas propostas.

O que se sabe, para já, é que 
o que está em causa neste mo-
mento nas negociações não é 
a definição em concreto de um 
programa para a Grécia. Os que 
os ministros das Finanças esti-
veram a discutir foi como é que 
nos próximos quatro meses a 
Grécia vai conseguir assegurar 
o financiamento de que precisa, 
enquanto discute com os parcei-
ros europeus um eventual novo 
programa para o médio prazo.

Os membros do Eurogrupo fi-
caram descontentes com o facto 
de, após alguns dias de trabalho 
entre a “troika” e o Governo 
grego, não ter ficado estabeleci-
do que diferenças existiam real-
mente entre o actual programa e 
aquilo que são os novos planos 
de Atenas. E depois, numa po-
sição que foi defendida também 

por Pierre Moscovici, concor-
daram (excluindo obviamente a 
Grécia) que, para continuarem 
a discutir o que é que pode ou 
não ser alterado no programa, 
a única forma de o fazer é es-
tender o seu prazo de validade, 
o que implica que a Grécia vai 
ter, de uma forma ou de outra, 
de voltar a cumprir algumas 
condições. “É uma necessidade, 
nós funcionamos com regras e 
elas têm de ser respeitadas”, 
disse o comissário europeu.

Segundo Jeroen Dijsselblo-
em, com o pedido de extensão 
tem de vir um compromisso da 
Grécia de que tem vontade de 
cumprir as condições incluídas 
no programa, incluindo as metas 
orçamentais, sendo oferecida 
contudo “alguma flexibilidade”.

E o que é o Eurogrupo quer 
dizer com “alguma flexibili-
dade”? É a possibilidade que é 
dada a um país para negociar 
com a “troika” a substituição 
de determinadas medidas por 
outras que produzam o mesmo 
tipo de efeito, nomeadamen-

te a nível orçamental. É uma 
flexibilidade que sempre foi 
dada nos programas da “troi-
ka”, incluindo em Portugal.

O Governo grego não gostou 
da oferta. O que recebemos fo-
ram “palavras nebulosas sobre 
alguma flexibilidade”, disse 
Yanis Varoufakis, que defendeu 
que os parceiros europeus têm 
de explicar em concreto o que 
é que pode ser mudado no pro-
grama. “Podemos repor as pen-
sões, por exemplo?”, perguntou 
na conferência de imprensa.

Ainda assim, do lado de Va-
roufakis, foi notória a existên-
cia de alterações de discurso 
com vista à obtenção de algum 
tipo de acordo com os parcei-
ros europeus. O ministro disse 
que está pronto para assinar um 
entendimento em que a Grécia 
se comprometa a continuar a 
cumprir todos os pagamentos 
da dívida, a não adoptar me-
didas não negociadas com os 
parceiros e, mesmo, a aceitar 
novas condições que sejam exi-
gidas pelos seus parceiros. O 
que não quer, aparentemente, 
é que o ponto de partida sejam 
as condições que estão esta-
belecidas no actual programa.

Pelo meio de mais um dia 
de impasse, fica o ambiente 
cada vez mais crispado entre 
os responsáveis das Finanças 
da Alemanha e da Grécia. De 
manhã, numa entrevista a uma 
rádio alemã, Wolfgang Schäu-
ble fez um comentário bastante 
crítico ao Governo grego: “Te-
nho pena dos cidadãos gregos. 
Elegeram um Governo que, de 
momento, se comporta de uma 
forma bastante irresponsável”.

Ao fim do dia, Yanis Varou-
fakis respondeu. “Apresen-
tarem o crescimento real do 
PIB em 2014 (com variação 
negativa em termos nominais) 
como um grande sucesso e di-
zerem que o problema é um 
Governo que é irresponsável é 
um atentado à verdade e à de-
mocracia”, disse. (Público)

Acordo sim, mas “sem medidas recessivas”

Eurogrupo encosta Grécia à parede 
e quer cedência já esta semana

Parceiros europeus dizem que a Grécia tem de pedir uma extensão do programa 
da “troika até” sexta-feira. Varoufakis garante que um acordo será assinado 

nos próximos dias, mas mantém a recusa da proposta do Eurogrupo.
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Internacional

A União Europeia publicou na 
passada segunda-feira (dia 16) 
os nomes das pessoas e entida-
des cujos bens e contas vão ser 
congelados em resposta à situa-
ção na Ucrânia, entre eles dois 
vice-ministros da Defesa da 
Rússia. O alargamento das san-
ções aplicadas à Rússia já tinha 
sido anunciado a 29 de Janeiro, 
após o bombardeamento pelos 
rebeldes do porto de Mariupol, 
controlado pelo Exército ucra-
niano, que causou 30 mortos. 

Deveriam ter entrado em vigor a 
9 de Fevereiro, mas o Conselho 
Europeu decidiu adiar essa data 
para não comprometer a ini-
ciativa franco-alemã que nego-
ciou um cessar-fogo em Minsk.

Sâo 19 pessoas que vão ser 
acrescentadas à lista, na sua 
maioria dirigentes separatistas 
ucranianos, mas há alguns rus-
sos, como Arkadi Bakhin e Ana-
toli Antonov, respectivamente 
primeiro vice-ministro e vice-
-ministro da Defesa. São acusa-

dos de “apoio ao destacamento 
de tropas russas para a Ucrâ-
nia”, segundo os motivos publi-
cados no jornal oficial da UE.

Também incluídos estão An-
drei Kartapolov, subchefe do 
Estado-Maior russo, por par-
ticipar “activamente na orga-
nização e execução da campa-
nha militar das forças russas 
na Ucrânia”, e Iosif Kobzon, 
um popular cantor nas décadas 
de 60 e 70, conhecido como o 
“Frank Sinatra russo”. Mem-

bro da Duma, visitou a auto-
proclamada República Popular 
de Donetsk, e fez declarações 
de apoio aos separatistas, sen-
do depois nomeado cônsul 
honorário da RPD na Rússia.

As entidades acrescentadas 
à lista das sanções são essen-
cialmente grupos armados se-
paratistas da Ucrânia, como 
a “Guarda Nacional Cossa-
ca” ou o “Batalhão Sparta”.

A decisão de manter a publi-
cação de mais nomes, apesar do 

acordo de cessar-fogo obtido 
em Minsk na semana passada, 
foi defendida pelo presidente 
do Conselho Europeu, Donald 
Tusk, já após a cimeira de dia 
12 de Fevereiro, afirmando 
que a UE está disposta a man-
ter a pressão para “encorajar a 
Rússia” a aplicar o cessar-fogo.

“A nossa confiança na 
boa vontade do presiden-
te Putin é limitada”, decla-
rou Tusk na altura. (Público)

União Europeia acrescentou mais dirigentes separatistas à lista de sanções  

União Europeia alarga lista de 
sanções à Rússia

Entre os novos nomes visados estão dois vice-ministros russos e um subchefe do Estado-Maior.

de Moçambiquede Moçambique

de Moçambique Assinaturas

(*)  Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao cambio do dia

Destino      Período de Contrato         Período de Contrato                     Período de Contrato

      3 Meses     6 Meses         12 Meses

Todo País (*)                520,00 Mt              1.040,00 Mt        2.080,00 Mt

Países da SADC (**)       400 R        800 R            1600 R

Resto do Mundo(**)         171 USD / 143 €           343 USD / 286 €            400 €

Publicidade
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Internacional

As várias iniciativas para tra-
var a guerra no Leste da Ucrânia 
têm exigido uma certa ginásti-
ca na interpretação do termo 
“cessar-fogo”, que passa por 
fechar os olhos aos combates 
nas estratégicas cidades de De-
baltseve e Mariupol desde que 
as armas estejam caladas na 
generalidade da linha da frente.

Desde a entrada em vigor da 
trégua, na madrugada de sába-
do para domingo (dia 15), já 
foram mortos pelo menos cin-
co soldados ucranianos, todos 
nas proximidades de Mariupol, 
uma cidade portuária contro-
lada pelas forças ao serviço do 
Exército de Kiev e cobiçada 
pelos separatistas pró-russos.

Mais a Norte, a meio caminho 
entre os bastiões separatistas de 
Donetsk e Lugansk, milhares de 
soldados ucranianos estão cer-
cados na cidade de Debaltseve, 
no centro de uma batalha alheia 
ao acordo assinado na quinta-
-feira da semana passada em 
Minsk, capital da Bielorrússia.

Até ao final da manhã da 
passada segunda-feira (dia 16), 
36 horas depois do início do 
cessar-fogo, o Exército ucrania-
no tinha registado mais de uma 
centena de ataques por parte 
dos separatistas pró-russos, a 
maioria na zona de Debaltseve, 
e os rebeldes tinham denuncia-
do três dezenas de ataques lan-
çados pelas forças fiéis a Kiev.

Os cinco soldados ucranianos 
foram mortos em Shirokine, na 
costa do Mar de Azov, mas os 
combates mais intensos e violen-
tos registam-se quase 200 quiló-
metros a Norte, em Debaltseve.

A batalha por esta cidade 
esteve quase a fazer implodir 
as negociações em Minsk, na 
cimeira que juntou a chance-
ler alemã e os presidentes da 
França, da Rússia e da Ucrânia. 
Segundo o relato dos porme-
nores das 16 horas de negocia-
ções na capital da Bielorrússia, 
feito por nove jornalistas na 
revista alemã “Der Spiegel”, os 
separatistas pró-russos nunca 
aceitaram desistir da conquista 
de Debaltseve, e o presidente 
ucraniano, Petro Poroshenko, 

nunca aceitou admitir que as 
suas tropas estavam cercadas.

Foi depois de uma conversa 
com o presidente russo, Vla-
dimir Putin – já na manhã de 
quinta-feira, ao fim de várias 
horas de negociações – que 
os líderes separatistas aca-
baram por dar o seu aval ao 
cessar-fogo, mas os pormeno-
res dessa negociação em par-
ticular não são conhecidos.

Na segunda-feira, a chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
repetiu o que tem dito desde 
que assumiu o protagonismo 
na mediação da crise no Leste 
da Ucrânia, numa confirmação 
de que o seu pragmatismo se 
baseia em pouco mais do que 
numa boa dose de esperan-
ça: “A situação é frágil. Não é 
algo inesperado, em particular 
no que se refere a Debaltseve. 
Sempre ficou claro que é preci-
so fazer muito mais. E eu sem-
pre disse que não há garantias 
de que as nossas tentativas vão 
ser bem-sucedidas. Vai ser um 
caminho extremamente difícil”.

Na noite de sábado para do-
mingo, na declaração em que 
ordenou às suas tropas o cum-

primento do cessar-fogo, o pre-
sidente ucraniano manteve a 
posição de que a situação em 
Debaltseve não podia ser des-
crita como um cerco, já que o 
Exército da Ucrânia teria ainda 
o controlo sobre uma estrada 
por onde era possível receber 
reforços e garantir a rotação 
dos combatentes. É esse o ar-
gumento em que Kiev se baseia 
para continuar a defender que 
Debalsteve era sua no momen-
to em que o cessar-fogo entrou 
em vigor. Do outro lado, os re-
beldes pró-russos mantêm que 
os soldados ucranianos devem 
abandonar a cidade, ou sofrer 
as consequências de um cerco.

Na segunda-feira, os líderes 
das autoproclamadas “Repú-
blicas Populares” de Donetsk 
e Lugansk propuseram a aber-
tura de um corredor para que 
os soldados ucranianos pudes-
sem sair de Debaltseve, mas a 
ideia foi prontamente rejeita-
da pelo Governo da Ucrânia.

“Sugerimos que os soldados 
ucranianos que estão em De-
baltseve continuem vivos. Só 
há uma condição: deponham 
as suas armas. Nem falámos 

sobre a possibilidade de se-
rem feitos prisioneiros. Depo-
nham as armas e saiam daqui”, 
disse um dos comandantes 
rebeldes, Eduard Basurin.

O porta-voz do Ministério 
da Defesa ucraniano, Vladis-
lav Selezniov, disse à agência 
Reuters que essa hipótese nem 
iria ser discutida: “Segundo os 
acordos de Minsk, Debaltse-
ve é nossa. Não vamos sair”.

Segundo o acordo assinado 
na semana passada, a retira-
da do armamento com vista à 
criação de uma zona-tampão 
com um máximo de 140 qui-
lómetros deveria começar na 
segunda-feira, mas nenhuma 
das partes está preparada para 
cumprir essa importante par-
te de um eventual processo de 
paz. Os rebeldes dizem que só 
recuam depois de o Exército 
ucraniano começar a recuar; e 
Kiev diz que só começa a recu-
ar se os rebeldes deixarem de 
atacar Debaltseve e Mariupol.

Para além de ser um impor-
tante nó ferroviário, cuja con-
quista permitiria aos rebeldes 
ligar as cidades de Donetsk e 
Lugansk, Debaltseve é também 

um ponto essencial para a estra-
tégia de expansão do território 
das autoproclamadas “Repú-
blicas Populares” de Donetsk 
e de Lugansk, à semelhança de 
Mariupol, mais a Sul. A partir 
de Debaltseve e de Mariupol,os 
rebeldes pró-russos poderiam 
lançar ataques contra outras 
cidades controladas pelo Exér-
cito ucraniano até às frontei-
ras das províncias de Kharkov, 
Dnipropetrovsk e Zaporizhia, 
para ficarem mais perto do ob-
jectivo de assumir o controlo 
da totalidade dos territórios 
das actuais províncias ucra-
nianas de Donetsk e Lugansk, 
na fronteira com a Rússia.

Em dez meses de guerra no 
Leste da Ucrânia já morreram 
mais de 5400 pessoas, qua-
se 13.000 ficaram feridas e 
980.000 foram forçadas a aban-
donar as suas casas, segundo as 
estimativas das Nações Unidas. 
A própria ONU admite que es-
tes números podem estar suba-
valiados, e os serviços secretos 
alemães acreditam que o con-
flito pode já ter feito pelo me-
nos 50.000 mortos. (Público)

Soldado ucraniano perto de Svitlodarsk, na região de Donetsk  

Exército ucraniano recusa render-se aos rebeldes pró-russos, para quem a trégua não 
abrange a cidade na província de Donetsk. Recuo das armas posto em causa.

Guerra sem fim à vista em Debaltseve 
num cessar-fogo que nasceu frágil
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Internacional

Cada ano, cerca de 45.000 
pessoas põem fim à vida porque 
estão desempregadas. E isso 
já acontecia antes da recessão 
económica dos últimos anos, 
embora a crise global de 2008 
tenha obviamente exacerbado a 
situação. Esta é a principal con-
clusão de um artigo publicado 
na passada quarta-feira (dia 12) 
na revista “The Lancet Psychia-
try” por investigadores da Uni-
versidade de Zurique (Suíça).

Já se sabia que existe uma 
relação entre desemprego e 
suicídio, explica em comuni-
cado aquela instituição. Mas, 
em geral, os especialistas têm-
-se concebtrado apenas no pós-
-crise de 2008 e apenas num 
dado país ou região do mundo.

Agora, pela primeira vez, 
a equipa do sociólogo Carlos 
Nordt fez uma análise mais di-
latada no tempo, com base em 
dados recolhidos entre 2000 
e 2011. E em termos geográ-
ficos, o novo estudo também 
é muito mais amplo do que os 
anteriores, considerando quatro 
regiões: América do Norte e do 
Sul; Europa do Norte e Ociden-
tal; Europa do Sul e Oriental; 
e fora da Europa e América.

Para determinar quantos sui-
cídios tiveram a ver com o de-
semprego durante a primeira 
década do século XXI, os cien-
tistas recorreram, por um lado, 
aos dados de mortalidade de 
63 países, vindos da Organiza-
ção Mundial da Saúde; e, por 
outro, a dados sobre as respec-
tivas situações económicas des-
ses mesmos países, vindos do 
Fundo Monetário Internacional. 
Contudo, ficaram excluídos, por 
falta de dados, a China, a Índia 
e grande parte de África. Isso 
explica, como faz notar Carlos 
Nordt ao “Público” num “e-
-mail”, que o número total de 
suicídios, por ano, calculado 
no estudo, ronde os 230.000, ao 
passo que estimativa global da 
OMS para 2012 é de 800.000.

Com base nos seus cálculos 
estatísticos, os autores con-
cluem, como já se suspeitava, 

que o desemprego associado à 
crise de 2008 provocou efec-
tivamente um excesso de sui-
cídios: cerca de 5000. Mas os 
novos resultados revelam uma 
realidade bem mais assustado-
ra: mesmo em tempos de estabi-
lidade económica (anos antes da 
crise), cerca de 45.000 pessoas 
suicidaram-se por ano porque 
não tinham emprego. Ou seja, 
o estudo mostra que o número 
de suicídios anuais associados 
ao desemprego é nove vezes 
maior do que o número directa-
mente relacionado com a crise.

“O que isto quer dizer é que, 
se nos concentrarmos apenas no 
‘ano da crise’, estamos a subes-
timar o efeito do desemprego 
na taxa de suicídios”, disse-nos 
Nordt. “Por exemplo, se a taxa 
de desemprego era de 7% antes 
da crise e passou a ser de 10% 
durante a crise, analisar apenas 
o ano da crise leva-nos a cal-
cular o efeito de apenas 3% do 
desemprego. Ora, é óbvio que, 
mesmo com uma taxa de 7% de 
desemprego, muitas pessoas já 
tinham, antes da crise, um ris-
co de suicídio mais elevado.”

Assim, cerca de um suicí-

dio em cada cinco é devido ao 
desemprego e, em todas as re-
giões consideradas, o risco de 
uma pessoa desempregada se 
suicidar é 20 a 30% mais ele-
vado do que o risco de uma 
pessoa empregada se suicidar.

Os resultados mostram tam-
bém que, de uma forma ge-
ral, tanto as mulheres como 
os homens, e tanto os mais 
novos como os mais velhos, 
são vulneráveis face às varia-
ções da taxa de desemprego.

Todavia, diz Nordt no referi-
do comunicado, o estudo “suge-
re que nem todas as perdas de 
emprego têm o mesmo impacto: 
o efeito sobre o risco de suicídio 
parece ser mais forte nos países 
onde estar desempregado é uma 
situação invulgar. É possível que 
um aumento imprevisto do de-
semprego desencadeie maiores 
receios e insegurança nesses pa-
íses do que naqueles com níveis 
de desemprego mais elevados”.

Interrogado mais especifica-
mente sobre a situação portu-
guesa e de outros países do Sul 
da Europa particularmente afec-
tados pela crise (Grécia, Irlanda 

e Espanha), Nordt diz-nos acre-
ditar “que Portugal foi o mais 
afectado em termos de suicídios 
ligados ao desemprego”, ressal-
vando, contudo, que “a qualida-
de dos dados disponíveis (o nú-
mero registado de suicídios) era 
bastante fraca”, já que faltavam 
os anos de 2004 a 2006. Quanto 
à evolução da situação de Por-
tugal desde 2011 e ao impacto 
da austeridade sobre as taxas de 
suicídios, o cientista responde-
-nos que tem dados relevantes.

Uma outra conclusão notável 
do estudo é que os suicídios as-
sociados à actual recessão eco-
nómica mundial começaram 
a aumentar seis meses antes 
do início “oficial” da crise em 
2008. “A evolução do merca-
do de trabalho foi claramente 
antecipada e as incertezas re-
lativas à situação económica já 
tiveram, naquela altura, con-
sequências negativas”, diz o 
psiquiatra Wolfram Kawohl, 
co-autor do estudo. “O aumen-
to da pressão no local de tra-
balho, nomeadamente através 
das reestruturações, pode por-
tanto fomentar os suicídios.”

Segundo estes autores, os 

seus resultados poderão ter im-
plicações importantes em ter-
mos de políticas de prevenção 
do suicídio. “São precisas estra-
tégias de prevenção centradas 
nos desempregados, no empre-
go e nas condições de emprego, 
não só em tempos de dificul-
dade económica, mas também 
quando a economia é está-
vel”, concluem no seu artigo.

Num comentário publicado 
na mesma edição da “Lancet 
Psychiatry”, Roger Webb e Na-
vneet Kapur, da Universidade 
de Manchester (Reino Unido), 
alertam para o facto de que “a 
análise das variações dos níveis 
de desemprego contempla ape-
nas uma fracção da exposição 
social aos efeitos da recessão 
económica e dos períodos sub-
sequentes de cortes nas des-
pesas e de austeridade fiscal”.

Para estes especialistas, os 
suicídios imputáveis à reces-
são são provavelmente a ponta 
do icebergue de um leque mais 
amplo de problemas sociais e 
psicológicos. “Muitas pessoas 
afectadas que continuam em-
pregadas durante estes tempos 
difíceis”, escrevem, “também 
se defrontam com graves fac-
tores de ‘stress’ psicológico, 
devido a constrangimentos 
económicos que incluem a re-
dução do salário, os ‘horários 
zero’, a precaridade do em-
prego, a insolvência, as dívi-
das e a perda de alojamento”.

E por isso consideram que, 
para além do suicídio, “tam-
bém é preciso perceber me-
lhor as outras manifestações 
da adversidade económica, tais 
como lesões auto-infligidas não 
mortais, ‘stress’ e ansiedade, 
depressão, falta de esperança, 
alcoolismo, raiva, conflitos fa-
miliares e degradação das rela-
ções”. Como também desvendar 
“o que torna algumas pessoas 
altamente resilientes, fazen-
do com que consigam manter 
bem-estar e saúde mentais mes-
mo face às maiores adversi-
dades económicas.” (Público)

O suicídio associado ao desemprego é um flagelo global  

O fenómeno é global e causa nove vezes mais suicídios do que 
a recessão económica, conclui um novo estudo.

 Um em cada cinco suicídios tem 
a ver com o desemprego
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Arsénio Henriques, adido de imprensa da Presidência da República Emília Moiana, empossada como directora do GABINFO

O ex-jornalista da STV 
que cobriu a campanha elei-
toral de Filipe Nyusi foi no-
meado adido de imprensa da 
Presidência da República.

O de Moçambiquede Moçambique  sabe 
que há dois meses Arsénio 
Henriques havia abandona-
do o cargo de chefe da Re-
dacção da STV. Desde há 

um mês que já trabalhava na 
Presidência da República.

É o segundo jornalista 
que é recompensado pelo 
“bom trabalho” feito du-
rante a campanha eleitoral. 
Emília Moiana, jornalista 
da TVM, que também co-
briu a campanha de Nyusi 
e se destacou a comandar 

alegados debates televisivos 
no programa “Quinta à Noi-
te”, com o painel unipolar 
do G40 contra a oposição. 

Emília Moiana foi agra-
ciada com o cargo de di-
rectora do GABINFO. 

Também na passada 
quarta-feira, Filipe Nyusi 
nomeou a antiga adida de 

imprensa de Guebuza, Mar-
lene Magaia, para o cargo 
de curadora do Museu da 
Presidência da República. 
Este museu tem como ob-
jectivo coleccionar e res-
taurar os diversos materiais 
fotográficos, discográfi-
cos, documentais e ofertas 
que marcam os diversos 

momentos da actividade 
dos Presidentes da Repú-
blica de Moçambique. É 
um arquivo da Presidência. 

Ainda na quarta-feira, Lui-
sa Celma Meque foi nomeada 
para o cargo de vice-ministra 
da Agricultura e Seguran-
ça Alimentar. (Redacção)

Arsénio Henriques e Emília Moiana recebem 
recompensa pela campanha ao serviço de Nyusi
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